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IN MEMORIAM

FERDINAND BASTIN

(8 januari 1885 - 8 juli 1974)

Helaas , lang wordt de lijst van. de vrienden die sinds de
oprichting van onze vereniging, in 1957» van ons zijn
heengegaan!

Op 8 juli jl. overleed te Antwerpen de heer Eerdinand Bas-
tin in de gezegende ouderdom van 89 jaar. Het overlijden
van deze verdienstelijke natuurliefhebber heeft ons allen
ten zeerste getroffen. De heer Bastin was immers sinds
vele jaren aktief in een aantal Antwerpse verenigingen
voor natuurstudie. Zo was hij van meet af betrokken bij
de werking van het Koninklijk Antwerps Genootschap voor
Mikrografie. Hij was eveneens sinds vele jaren lid van
onze Vereniging voor Entomologie.

Bastin was meer een man van studie dan een veldbioloog.
Hij wist heel wat af van sterrekunde. Wellicht hield dit
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verband met een flinke wiskundige vorming, typisch voor
zijn karakter. Hij was ook een uitstekend kenner van de
mikroskopische techniek. Zo is hij er zelfs in geslaagd,
met bijna primitieve middelen, de bekende proeven over de
nevenbeelden van Ernst Abbe over te doen. Primitief, in-
derdaad, maar het werkte!

Onze vriend had ook veel belangstelling voor sommige een-
celligen, zoals Rhizopoden e.a. Een groot deel van zijn
lang leven was gewijd aan de entomologie. Hij werd dé
specialist, hier te lande, van de moeilijke maar interes-
sante groep der tweevleugeligen of Diptera, speciaal de
vliegen. Uitsluitend om redenen van lichamelijke aard kon
hij deze specialiteit de laatste jaren niet meer beoefenen.
Hij schonk trouwens zijn rijke verzameling, enig in België,
aan onze vereniging.

Perdinand Bastin was een zeer bescheiden man. Hij wist
enorm veel

?
en grondig, maar hij liep er niet mee te

pronk. Zijn doodsprentje zegt het sprekend : "II nous a
quitté comme il a vecu, sans vouloir déranger personae".
Inderdaad, hij leefde en stierf zonder ooit iemand tot
last te zijn, op onopvallende wijze, bijna geruisloos...

De dood van deze goede vriend maakt een leemte in onze
kringen. Wij missen hem en zullen hem niet vergeten!

G. Myncke namens de redaktie^
-R

DE VERZAMELING R. ENCKELS

Zoals vroeger reeds gemeld, werd door toedoen van Jos van
Limbergen, hoofdredakteur van "Natuurwereld"

, de entomolo-
gische verzameling van H. Enckels aan onze vereniging ge-
schonken. Het materiaal was niet meer in optimale toe-
stand, maar werd door onze kring zo goed mogelijk opge-
knapt .

Wegens de historische waarde en ook wegens het feit dat
vrij veel exemplaren door specialisten gedetermineerd zijn,
heeft het bestuur beslist de verzameling als geheel te be-
houden. We hopen zo vlug mogelijk de volledige inventaris
ter beschikking te stellen van de belangstellenden, zodat
specialisten en verzamelaars de gelegenheid krijgen de
fauna van Limburg beter te kennen.

Toor de rangschikking zorgden de heren C.J. Segers en V.P.
Uaveau volgens de volgorde van Brues C.T. et all. (Classi-
fication of Insects, Cambridge 1954) . De etiketten van
Enckels worden volledig behouden. In de rangschikking
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wordt rekening gehouden met de hij ons algemeen bekende
benamingen uit de fauna's van Lameere en Seguy. Zo wordt
b.v. de naam Eristalis Latr. niet vervangen door Tubifera,
maar deze laatste naam is tussen haakjes aangegeven na
Eristalis : Eristalis latr. (Tubifera).

Samen met de verzameling Bastin heeft de Vereniging voor
Entomologie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
van Antwerpen een prachtig en wetenschappelijk overzicht
van de Diptera van onze gewesten. Wij danken de heer R.
Van averbeke voor de hulp, verleend bij het schrijven van
de kaartjes en het rangschikken van de dozen.

V. Naveau

LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

ADDENDUM 8

Familie : Noctuidae

Subfamilie : Plusiinae

Syngrapha interrogationis L.

Hulshout : 1 d gevangen op 4-8-1974 door K. Janssens (Ant-
werpen) .

S. inte^yogat-i orri a
T vooral bekend van de hoogvenen en

schaduwrijke wouden in het noordoosten van Midden-Europa
en in bergachtige gebieden, wordt zeer zelden waargenomen
in het westen van België. Voor ons land ligt zijn vlieg-
gebied voornamelijk in de Hoge Venen : omgeving van Spa,
Hockay, Eupen. Buiten dit gebied wordt de vlinder zelden
gevangen. Het betreft steeds zwervers. Zo werden in 1959
ex. gevonden te Tilff en te Esneux. Ook te Mont-sur-Mar-
chienne (bij Charleroi) werd door Hecq een d gevangen op
28-7-1972.

In Nederland wordt de soort af en toe gemeld. Het eerste
Nederlandse ex. dateert van in 1919* Het volgende ex.
werd eerst in 1955 gevonden. Sedertdien verschijnt hij
ook in de trekvlinderverslagen. 1959 blijkt voor de soort
een gunstig jaar te zijn geweest, niet alleen voor Neder-
land maar ook voor Denemarken (cat. Lempke, 13de supple-
ment). Ook de bovengemelde vangsten te Tilff en te Esneux
kunnen dit bevestigen. De voornaamste voedselplanten van
de rups zijn bosbessen, vooral Vaccinium uliginosum , maar
ook V. myrtillus .
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Subfamilie : Hypeninae

Herminia cribrumalis Hbn.

Berlaar : 2-7-1974, 1 o' (K • Janssens).

Sedert de eerste Belgische vangst te Koksijde door V.d.
Gucht (Derenne, supplement 1934) wordt de soort maar zel-
den waargenomen. Dodinval vond de vlinder in het Zoniën-
woud in 1964 (Linneana Belgica). H. cribrumalis is een
bewoner van vochtige plaatsen. In Nederland wordt het
dier regelmatig gevangen. Tot nu toe werd de vlinder in
Noord-Brabant (Nederland) gevonden op negen plaatsen
(Cat. Lempke en supplement).

Familie : Geometridae

Subfamilie : Sterrhinae

Sterrha inquinata Scop. (herbariata F.)

Nogmaals een vlindersoort gevangen door ons onvermoeibaar
medelid K. Janssens! Tussen enkele interessante vlinders,
te Berlaar op 15-8-1974 gevangen, bevond zich één ex. van
de bovengenoemde soort.

Het is wel eigenaardig dat ik het insekt in geen enkele
Antwerpse verzameling . heb aangetroffen, niettegenstaande
het feit dat Lambillion, Derenne en Lhomme vermelden :

"Belgique, presque partout". Wat Nederland betreft ver-
meldt cat. Lempke enkele vindplaatsen in het zuiden van
het land. In Noord-Brabant is de soort enkel vermeld van
Breda. Volgens het 14de supplement (1967) werd de vlinder
na 1947 nog maar één keer in Nederland waargenomen (in
Limburg)

.

A. Janssen

ANCYROPHORUS AUREUS Fauvel
(Coleoptera, Staphylinidae)

Hiermede meld ik de vondst van twee exemplaren van de
soort Ancvrophorus aureus Fauvel . (det. C.J. Segers) in de
"Grotte de Ste. Anne" te Tilff op 12-5-1974. Beide insek-
ten vertoefden in het midden van een stilstaande plas op
het hoogste niveau van de grot, ver verwijderd van de veel
lager stromende rivier.

V. Naveau
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DIE MOOIE ZOMER VAN 1973...

Die mooie zomer van 1973 waar maar geen einde aan kwam!
Het prachtige weer met uitzonderlijke nachten was bijzon-
der gunstig voor de vangsten met licht. Ik had het geluk
enkele zeldzame soorten te verzamelen van de grote familie
der Noctuidae. Als lichtbron gebruikte ik een kwikdamplamp
van 125 W, verbonden met een smoorspoel van 125 W aan een
elektrische stroombron van 220 V. Lichtpunt geplaatst op
1 meter boven de grond, waarop een wit plastic zeil van 4
vierkante meter. Op verschillende plaatsen bovendien dit
alles geplaatst op 2 m afstand van een witte gevel. De be-
zochte biotopen waren gelegen in de provincie Luxemburg en
wel in de driehoek Wellin-Neupont-Daverdisse-Gembes . De
eerste twee plaatsen liggen in de kalkstreek en de overige
in de Ardennen. De grote verscheidenheid van planten en
bomen, die we hier gelukkig nog aantreffen, bezorgt ons
natuurlijk een grote rijkdom aan insektenleven. Zo heb ik
in totaal ongeveer 200 soorten nachtvlinders waargenomen,
waaronder enkele zeldzame exemplaren.

Crypsedra gemmea Tr.

In cat. Lhomme Vol. I, blz. 219, nr. 565,
Seitz Vol. III, plaat 32f

,

Koch Band III, nr. 222,
Forster-Wohlfahrt Band IV, blz. 208,
Cat. Derenne blz. 65.

In België waargenomen te Baraque Fraiture (Lambillionea 65

,

blz. 31), Losheimergraben (Lambillionea 66, blz. 41), War-
sage (Lambillionea 63, blz. 22), Herzogenwald, Baraque de
Porfays, Houffalize (Cat. Derenne, blz. 65), Gaume en om-
geving (Alexanor V, blz. 58), Neupont 1970-1973 (R. Van
averbeke en Fh. Hoyois).
Vliegtijd van begin juli tot einde september.
Rupsen leven op grassen ( Ehleum pratense L. ) waarvan ze de
wortels eten tijdens april en mei. Het ei overwintert.

Ik heb de vlinder niet zien aanvliegen. Hij zet zich onbe-
weeglijk in het licht op de grond. De soort is zeer zeld-
zaam in het gebied. 1 cT gevangen op 25-8-1973 in prima
toestand.

Pantea coenobita Esp.

In Seitz Vol. III, plaat 2a,
Eoch Band III, nr. 1,
Cat. Lhomme blz. 313, bos van Raismes, Hoord-Frankri jk

,

Cat. Derenne 25-2-1927, blz. 46, nergens waargenomen in
België,
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Cat. Derenne 25-12-1935, blz. 83, te Laroche,
Lambillionea tome 52 : 29-6-1952 te Strivay (Luik)

tome 56 : te Sclessin, te Tellin 8-7-1956
tome 60 : te Torgny, Plainevaux en Strivay
tome 66 : te Barvaux,

Alexanor V, blz. 58, teEthe in juni 1966,
Lixmeana Belgica j te Vielsalm in 1939

te Carlsbourg in 1841 en 1943
te Bouillon 1959-1960
te Aywaille en Tilff in 1960
te Malmedy en Hockay in 1960
te Buzenol in 1960-1964 en 1966
te Humbois in 1969 en 1970
zuiden van Thuin in 1969.

De vliegtijd begint vanaf begin juni en duurt tot einde
juli. De rups leeft op naaldhout (Abies excelsa D.C. . Pi-
nus silvestns L. ) , van augustus tot einde oktober, en o-
verwintert vervolgens. Deze krachtig getekende uilen met
sterk kontrasterende zwart-wit kleuren zijn gemakkelijk te
vangen daar ze zich kalm in de lichtkring op muur of grond-
vlak plaatsen, steeds voor middernacht. De VTOUwelijke
exemplaren zijn aanmerkelijk groter dan de mannetjes . Deze
hebben een vleugelwi jdte van 38 mm en de wijfjes tot 46 mm.
De vlinder is met zeldzaam in het gebied. Ik verzamelde
hem op 13, 14 en 15 juni 1973 : 5 o'en 1 9.

Cl. Dufay schrijft in_ Alexanor V, blz. 133 dat de vlinder
niet zeldzaam is in zijn gebieden, die zich uitstrekken in
het oosten van Prankrijk in de departementen Nord, Arden-
nes, Aisne, Meurthe et Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-
Rhin, Doubs, Ain, Isère, Haute-Savoie . Voor België kunnen
we dus voorlopig aannemen dat de provincies Luik, Luxem-
burg en Henegouwen de noordelijkste verspreidingsgrens van
deze mooie vlinder zijn.

Polymixis flavicincta Den. & Schiff.

In cat. Lhomme Vol. I, blz. 224,
cat. Derenne suppl. februari 1928, blz. 68,
Seitz Vol. III, plaat 33c-d,
Koch Band III, nr. 227,
Porster-Wohlfahrt Vol. IV ,

blz. 206.

Komt in België voor te Gent, Leuven, Genk, omstreken van
Brussel, Eillaar, Namen, Angleur, Logne-sur-Ourthe

,
Virton,

De Panne en Nismes. Twee o" gevangen op 16 september 1973
in het leigebied. De soort vliegt in de maanden september
en oktober in een tamelijk wilde, rechtlijnige vlucht tij-
dens de eerste uren van de duisternis.

De rups leeft op lage planten (Senecip, Genista, Campa-
nula enz.), tijdens de maanden mei en juli.
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Mormo maura L.

In cat. Lhomme Vol. I, blz. 244,
Seitz Vol. III, plaat 39b >

Koch Band III, nr. 266,
Forster-Wohlfahrt Band IV, blz. 110.

Komt in België bijna overal voor. De vliegtijd duurt van
juli tot einde augustus. De vlinder is zeldzaam : 1 o' ge-
vangen in het gebied. De vlinder zet zich vast tegen een
vertikale plaats en blijft er onbeweeglijk zitten. Het
vangen biedt geen moeilijkheden. De rups leeft op Planta-
go , Taraxacum, Rumex enz., vanaf september tot mei.

Hoewel de zomer van 1974 ons niet veel mooi weer bracht,
heb ik toch enkele belangrijke vangsten kunnen doen in
hetzelfde gebied als verleden jaar. Op 14 augustus had ik
het geluk het in ons land slechts eenmaal vermelde diertje
Apamea pabulatricula Brahm te vangen.

Apamea pabulatricula Brahm

In cat. Derenne vermeld te Gileppe (Sibille) in 1928,
Forster-Wohlfahrt Band IV, blz. 129, de vlinder komt voor
in Denemarken, Noord- en Midden-Duitsland, Baden, Bohemen,
Moravië

.

Seitz III, vermeld van Zweden, Finland, Noord-Engeland,
Duitsland, Oostenrijk, Rusland en de Oeral.
Koch Band III, nr. 280, noordelijke soort die in het ge-
bied slechts op weinige plaatsen werd gevonden.

De vlinder vliegt van begin juli tot half augustus. 1 o*

gevangen in goede staat, hoofdzakelijk aan de rand van een
loofbos

.

De rups leeft op bosgrassen van september tot mei en over-
wintert. Er is slechts één generatie per jaar. In cat.
Lhomme staat deze soort niet vermeld.

Ochrostigma velitaris Hufn.

In cat. Derenne wordt deze vlinder vermeld als zeldzaam
en gevangen in het bos van de Haute-Marlagne (Bois de
Villers) op 14-6-1908.
In cat. Lambillion te Luik, Dinant en Ortho (Ourthe),
Lambillionea 44, blz. 36-37 : Nivezé-Spa in juni 1930,

- 45, blz. 31 : Nivezé-Spa.

Henri Heim de Balsac schrijft in Alexanor VIII, blz. 264,
dat de verspreiding en het biotoop nog zeer slecht bekend
zijn. Inderdaad, dit mooie vlindertje, zeer goed kenbaar
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met de karakteristieke gebogen lijnen aan de basis der
voorste vleugels, werd slechts enkele malen in ons land
gevangen. Volgens Albert Legrain in voormeld artikel wer-
den er tussen 1908 en 1973 een twaalftal exemplaren ge-
vangen, waarvan een achttal in de kalkstreek van de Maas.
1 d te Aye-lez-Marche (Richard)

,
2 o' te Belvaux-sur-Lesse

,

1 (/te Briquemont-Mont Gauthier (Verstraeten)
, 1 o' te

Tellin (Legrain), 1 9 Bois de Petit-Han (Evrard; , te Bar-
vaux (Bolland en Spronck). In de Limburgse Kempen 2 o' te
Zutendael (De Laever) .

Op 14 augustus heb ik deze soort gevangen te Daverdisse.
Kurt Lampert vermeldt de vliegtijd in juni en juli in
Midden-Europa als zeldzaam.

De rups leeft op eik tot midden september en de pop 0-
verwintert .

Hyboma strigosa Den. & Schiff.

1 <f gevangen op 15 juli 1974 te Neupont op hooggelegen
weide. Lokaal verspreid en zeer zeldzaam.

In cat. Lambillion te Luik, Visé, Brussel, Walcourt en
Warnant, Oneux en Theux.
Cat. Derenne : te Tienen (Schammel)

,

Lambillionea 45 : Petit-Han, Xhoris en Touraing-la-Chaunée.
55 : Han-sur-Lesse in 1954.

De rups leeft op Prunus spinosa L.
,

Crataegus monogyna
Jacq . , Betula, Carpinus en Sorbus, vanaf september en ver-
popt voor de winter.

In sommige streken is er een tweede generatie
,

waarvan de
rups leeft in juli, maar zelden tot imago ontwikkelt. De
vliegtijd begint in juni en eindigt begin augustus.

In een volgend artikel zal ik een overzicht geven van het
aantal Heterocera-soorten, gevangen in 1973 en 1974 in de
noordwestelijke hoek van de provincie Luxemburg.

Rob Van averbeke

KODE VOOR HET VERZAMELEN VAN
(Vervolg

)

INSEKTEN

3. Verzamelen met licht

-De vangst in een val moet niet onmiddellijk gedood worden
voor later onderzoek.
-Er mogen alleen vallen zonder verdovende middelen worden
gebruikt

.

8



-Na het determineren moeten de insekten opnieuw vrijgela-
ten worden op enige afstand van de val, in hoog gras of
tussen struiken.

-Insekten die men niet nodig heeft voor wetenschappelijk
werk, mogen niet gebruikt worden als vis- of vogelvoeder.
-Als je ontdekt dat een lichtval voor wetenschappelijk on-
derzoek onnodig zeldzame of lokale soorten vangt, moet ze
verwijderd worden.

4. Vergunning en voorwaarden

-Voor het verzamelen in natuurreservaten moet een lijst
van de verzamelde soorten voorgelegd worden aan de kon-
servator.

-Voorts moet men, vooral in de natuurreservaten, rekening
houden met punt 5»

5. Schade aan de omgeving

-Beschadig zo weinig mogelijk de omgeving. Denk aan ande-
re natuurliefhebbers. Pas vooral op voor vogelnesten en
zeldzame vegetatie.

-Als je rupsen of andere insekten uit de bomen of struiken
slaat, moet je dat zo doen dat je niets beschadigt.

-Coleopterologen en andere onderzoekers van dood planten-
matenaal moeten dit zo goed als mogelijk in de oorspron-
kelijke staat terugbrengen.
-Omgedraaide stenen moeten in dezelfde stand teruggelegd
worden.
-Voedsel voor het kweken van insekten moet met een mes
worden afgesneden en niet worden afgebroken.

6. Kweken

-Kweken is een veel betere methode dan het vangen van een
grote reeks insekten in de natuur.

-Vang nooit meer rupsen e.d. dan je kunt kweken, gelet op
de voedselvoorziening.

-Ongewenste insekten die met het voedsel aangevoerd wer-
den, moeten in het oorspronkelijke biotoop weer vrijgela-
ten worden en niet zo maar ergens.

Het komitee geeft daarbij een lijst van 81 vlindersoorten
die zeldzaam zijn of zeer lokaal voorkomen in Groot-Brit-
tannië. Deze soorten, waaronder Maculinea arion L. . Papi-
lio machaon L .

}
Erebia aethiops Esn.

,
Nymphalis polychlo-

ros L. , Endromis versicolora L. . Malacosoma castrensis L. .

moeten met grote omzichtigheid behandeld worden.

W. De Prins
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EEN AFWIJKEND EXEMPLAAR VAN INACHIS IO L.

( Lepidoptera, Nymphalidae)

Wel eigenaardig is het feit dat het vaak "beginnelingen
zijn die met een grote zeldzaamheid komen "aandraven". Dat
moeten enkele doorwinterde leden van de vereniging wel ge-
dacht hebben toen hen voor enkele weken in het vergaderlo-
kaal door Dirk van den Abbeele (Mechelen) een hoogst merk-
waardig exemplaar van de dagpauwoog werd getoond. De vlin-
der miste de voor de soort zo opvallende oogtekeningen op
de voorvleugels! Aanvankelijk werd gedacht aan een ge-
kweekte temperatuurvorm. De bezitter verzekerde echter
dat het insekt door een vriend, Dirk Van Wayenberg, in ju-
li 1973 te Hove werd gevangen.

De vlinder doet sterk denken aan ab. antigone_ Fischer (af-
gebeeld o.a. in Ter Haar), maar bovendien bevindt zich een
zwarte streep in het midden van de voorvleugels. Dergelij-
ke vormen zijn vooral bekend van extreme temperatuurproe-
ven waarbij de poppen gedurende enige tijd op een bepaald
tijdstip van hun ontwikkeling aan een hogere temperatuur
worden blootgesteld. Op die manier heeft men dagpauwogen
verkregen zonder oogtekeningen op boven- en ondervleugels
(f. belisaria Obth. ). met alleen ogen op de bovenvleugels
of op de achtervleugels enz. Standfuss heeft zich destijds
veel met temperatuurproeven beziggehouden. Thans is het
vooral Bergmann die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt
o.a. op het gebied van uitgebreide temperatuurproeven.
Standfuss bevond dat bij extreme temperaturen (zeer lage
en zeer hoge) de veranderingsmogelijkheden dezelfde rich-
tingen inslaan. Zo staat b.v. de ab. antigone Fischer bij
Seitz vermeld als Kalteform, bij Bergmann als extreme Hit-
zeform.

In elk geval, zulke vormen worden zeer zelden in de natuur
waargenomen. Proficiat voor de vinder!

A. Janssen

INTERESSANTE VLINDERWAARNEMINGEN IN 1974

Antwerpse Kempen

Pelosia muscerdaHufn. : Eessel 6-8-1974 (K.J.)
flnsp.ima cribraria L. : Kessel 15-8-1974 (K.J.)
Scotia puta Hbn. j Berlaar 17-8-1974 (K.J.)
Sterrha ïimutata L. : Berlaar 15-8-1974 (K.J.)
Eunhvia unangulata Haw. : Berlaar 6-8-1974 (K.J.)
Selenia lunaria Schiff . : Berlaar 31-7-1974. 1 o* + 1 o' _

(K.J.)
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Land van Waas

Gastropacha populifolia Esp. : Kruibeke 24-6-1 974- >
1 o",

8-7-1974, 1 o' (Garrevoet)
Dicranura erminea Esp. : Kruibeke 8-7-1974-, 1 o',

9-7-1974-, 1 o',

7-7-1974, 1 9 (T.G. )

.

M. Beek nam deze zeldzame soort ook waar re Nieuw-
kerken-Waas

.

Scotia puta Hbn. : De Klinge 16-8-1974- (K. Janssens)

.

A. Janssen

BOEKBESPREKING

INSEKTEUZUCHT , Methoden der Zucht und Haltung von Insekten
und Milben im Laboratorium.

Dr. Eené Wyniger, 18 cm x 24 cm, 368 blz.

,

497 tekstfiguren.
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1974.

Dr. E. Wyniger bespreekt in dit boek talrijke kweekmetho-
den voor insekten en mijten uit verschillende groepen. Hij
is hiervoor bijzonder goed geplaatst, daar hij reeds meer
dan 30 jaar omvangrijke kweken met sukses heeft doorge-
voerd. In die jaren kweekte hij de meest verschillende
insektensoorten. van vlinders en kevers tot vlooien en
springstaarten (Collembola) . Daarbij ontwikkelde hij tal-
rijke nieuwe methoden en bedacht hij vele hulpmiddeltjes,
die in dit boek voor het eerst gepubliceerd worden.

Het eerste deel van het boek handelt over de algemene
voorwaarden waarbij het kweken van insekten moet plaats-
vinden. Er wordt aandacht besteed zowel aan het vangen en
het transport van de te kweken dieren, als aan de techni-
sche inrichting van de kweekruimte met alle moeilijkheden
die daarbij komen kijken. Verder schrijft Wyniger uitvoe-
rig over de verschillende manieren waarop de kweekexempla-
ren kunnen gevoed worden en over de ziekten en. andere oor-
zaken die een kweek kunnen doen mislukken. Dit hoofdstuk
is geïllustreerd met 56 tekstfiguren, waarbij heelwat een-
voudige, zelf te maken kweekruimten worden voorgesteld.

Het tweede gedeelte van het boek begint met enkele algeme-
ne gegevens over de bouw. en de ontwikkeling van insekten
en mijten. Voor de leek is er een eenvoudige determinatie-
tabel opgesteld met silhouettekeningen van de insekten van
de behandelde orden. Dan volgt het hoofddeel van het boek:
de beschrijving van en de raadgevingen aangaande het kwe-
ken van dieren uit 32 insekten- en 5 mijtenorden. Voor
elke orde worden de dieren per familie gerangschikt. Van
vele families worden dan enkele soorten uitgebreid behan-
deld. Bij de vlinders (Lepidoptera) vernoemt Wyniger 66
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families, bij de kevers (Coleoptera) 82. De auteur geeft
aan in welke kweekruimte het behandelde insekt het best
wordt gekweekt. Hij maakt daarbij onderscheid tussen ruim-
ten voor eieren, larven, poppen en imago's. Verder wordt
de ideale temperatuur, relatieve vochtigheidsgraad en even-
tuele belichtmgsti jd met lampen aangegeven. Dan volgt
een uitvoerige beschrijving van het verloop van de kweek
met vermelding van de voorzorgen die men moet nemen om
mislukkingen te voorkomen. In vele gevallen voegt Wyniger
er ook een recept bij voor het samenstellen van kunstmatig
voedsel voor het geval dat de vereiste voedselplanten niet
voorradig zijn. Alles tezamen krijgt men daardoor een he-
leboel nuttige informatie over het kweken van één soort.
Verwante soorten, die op gelijkaardige manier kunnen ge-
kweekt worden, staan vermeld met de eventuele afwijkende
behandelingswijze

.

In dit tweede deel van het boek treft men 441 tekstfiguren
aan. De meeste figuren tonen de insekten in verschillende
stadia van hun ontwikkeling. Uiteraard dienen deze teke-
ningen niet voor de determinatie. Ze geven slechts een
algemene indruk van de betrokken groep. Sommige tekeningen
werden overgenomen uit andere werken. Enkele tekeningen
van vlinders laten wel iets te wensen over, o.a. die van
een niet nader te determineren soort uit de familie Lasio-
campidae, Geometridae en Zygaenidae. Ook de tekeningen van
de zwarte apollo, een koolwitje en een blauwtje konden be-
ter weggelaten worden omdat ze niets verduidelijken. Daar-
entegen zijn de tekeningen van verschillende insektenkooi-
en en kweekopstellingen veel leerzamer. Ze vervangen op
uitmuntende wijze een ellenlange beschrijving die per slot
van rekening toch gedeeltelijk onbegrepen blijft.

Het boek komt tegemoet aan allen die op de een of andere
manier insekten willen kweken. Vooral de entomologen die
belangstelling hebben voor verschillende orden, zullen in
dit werk een schat van informatie vinden, die ze anders
slechts met moeite, of zelfs tevergeefs, zouden moeten
bijeenzoeken. Dit stevig gebonden boek verdient dan ook
een plaats in de boekenkast van elke entomoloog die de
levenscyclus van de insekten wil bestuderen.

W. De Prins
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VLINDERFAUNA TE REET

Tijdens de jaren 1968 tot en met 1972 waren mijn broer en
ik meermaals op bezoek bij onze grootouders te Reet.
Daarbij maakten we dan van de gelegenheid gebruik om de
nabije streek op entomologisch gebied te onderzoeken. We
waren echter skeptisch ingesteld omdat de hele streek door
landbouw is ingenomen. Nergens is er een braakliggend ter-
rein te bespeuren. Nog geen 20 jaar geleden werden de
gronden gebruikt voor het kweken van graangewassen, een
vrij eentonige vegetatie dus. Enkel de bomen langs de be-
ken en de moestuinen achter de huizen boden wat afwisse-
ling. Langzaam aan echter werden de graangewassen vervan-
gen door aardappelen of gras. De laatste jaren treft men
in de streek hoofdzakelijk weiden aan. Ondanks deze vege-
tatie vingen we daar tijdens die 5 jaar 133 soorten nacht-
vlinders (Heterocera)

.

De vangplaats bevond zich op een open stuk grond dat de
hoger vermelde opeenvolging van graangewas-aardappelen-
gras had doorgemaakt. In het totaal hebben we slechts 27
keer • s nachts gevangen. Dat betekent dus een gemiddelde
van 5 keer per jaar, wat uiteraard zeer weinig is. Boven-
dien vonden de eerste nachtvangsten nog plaats op een pri-
mitieve manier. Zo vingen we in 1968 slechts één keer
's nachts en dan nog wel gewoon met behulp van een peer-
lampvan 40 W! In 1969 hadden we een eenvoudige insekten-
val in elkaar geknutseld met daarin een gewone lamp van
200 W. Deze val gebruikten we slechts 9 keer en dan nog
alleen tijdens de maand juni van 1969. De enkele vlinders
die er 's nachts invlogen, werden 1 s morgens door onze oom,
Jan Notelteirs, verdoofd en naar Berchem gebracht, waar ze
dezelfde avond nog konden opgezet worden. Deze eerste tien
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vangsten kunnen dus eigenlijk moeilijk "nachtvangsten" ge-
noemd worden. De 17 volgende keren verdienen wel die naam.
We gebruikten een gewone lamp van 200 W die we op 1,5 m
boven de grond opstelden met daaronder een wit laken plat
op de grond. Met een verlengdraad van 100 m was het moge-
lijk dit lichtpunt te plaatsen in het midden van een weide,
minstens 100 m verwijderd van de dichtst bijgelegen bebou-
wing. Op deze manier vingen we 5 keer in 1969, slechts 2
keer in 1970, 5 keer in 197*1 en 1 keer in 1972. Daarop
volgden nog vier nachtvangsten met een bijkomende licht-
bron, een UV-lamp voor huidbestraling. Dit lichtpunt
plaatsten we op de grond, in het midden van het witte la-
ken en dus juist onder de gewone lamp van 200 W. De aan-
vlucht was opmerkelijk groter en het is jammer dat we de
streek wegens het overlijden van onze grootouders, niet
verder konden bestuderen met dit modernere materiaal.

Ook de spreiding van de verscheidene vangsten in de loop
van het jaar houdt een beperking in.

_
Zo vingen we slechts

tweemaal in de maand april, eenmaal in mei en september.
Vroeger of later in het jaar werden de lampen nooit opge-
steld. De best onderzochte periode is die van eind juli
en begin augustus. Op de grafiek kan men zien hoe het to-
taal der vangsten verspreid ligt over het gehele jaar.

Histogram ï verspreiding der vangsten over het jaar.
nachtvangsten met een lamp van 200 W.

Mü nachtvangsten met een insektenval.

dn dagvangsten.
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Het gebied bestaat dus op het ogenblik hoofdzakelijk uit
weiland. Hier en daar komen nog aardappelvelden voor. De
bovenste zandlaag rust op een laag Boomse klei (vanop de
vangplaats ziet men trouwens de schoorstenen van de steen-
bakkerijen van Terhagen, Rumst en Boom). De grond is daar-
om vochtig en de gehele streek is doorsneden door talrijke
beken. Langs de oevers daarvan groeien wilgen en populie-
ren. Hier en daar komen ook elzestruiken voor. In de wei-
den staan vele boterbloemen, madeliefjes, zuring e.d. In
de tuinen achter de huizen staan verschillende soorten
fruitbomen. Bovendien worden er talrijke soorten groenten
gekweekt. In de tuinen van enkele villa's in de buurt
staan treurwilgen, paardekastanjes, berken enz.

Kaart van het besproken gebied

gebouwen o o bomen

££3 moestuinen elzestruiken

In de volgende lijst heb ik de systematiek en de nomenkla-
tuur gevolgd van het werk van Forster en Wohlfahrt "Die
Schmetterlinge Mitteleuropas", delen 3 en 4. Voor de fa-
milie der Geometridae werd de "Liste des Géométrides de
France" van Cl. Herbulot gevolgd. Deze lijst is gepubli-
ceerd in het tijdschrift Alexanor en ook in de derde jaar-
gang (1974) van het bulletin van de Belgische Lepidoptero-
logische Kring.
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NOLIDAE

1. Nola cuculatella L. 1 ex. op 12-7-1972.

Hoewel A. Janssen in zijn catalogus schrijft dat deze
soort tamelijk verspreid voorkomt, is dit het enige
exemplaar dat wij in de streek rond Antwerpen hebben
waargenomen. De rups leeft op verschillende soorten
fruitbomen.

2. Boeselia albula Den. & Schiff.

Elk jaar enkele exemplaren waargenomen van 28 juli tot
9 augustus. De rups leeft o.a. op braam, aardbei en
ganzerik

.

LYMANTRIIDAE

3 » Lymantria dispar L.

Het is merkwaardig dat we van deze gewone soort slechts
1 exemplaar (1 o" op 5-8-1969) hebben kunnen vangen. De
rups leeft o.a. op fruitbomen.

4. Porthesia similis Fuessli Gewoon.

ARCTIIDAE

5. Phragmatobia fuliginosa L. Gewoon.

6. Spilarctia lubricipeda L. Gewoon.

7. Spilosoma menthastri Esp.

Gewoon. Tijdens sommige nachten deden we een eigenaar-
dige waarneming met deze soort. Bond middernacht kwa-
men de vlinders aangevlogen in groepjes van 10 a 20
exemplaren tegelijk. Het was een ware overrompeling.
De meeste vlinders cirkelden even rond de lamp en lie-
ten zich dan op het lakenof tussen het gras vallen,
waar ze roerloos bleven liggen. We kregen werkelijk de
indruk dat deze vlinders een soort nachtelijke trek on-
dernemen.

8. Spilosoma urticae Esp.

1 o' : 5-6-1971
5 o': 12-7-1972
Deze laatste vijf exemplaren kwamen tegelijkertijd aan-
gevlogen. Hetzelfde verschijnsel dus als bij de vorige
soort

.

9. Arctia caja L.

Elk jaar waargenomen, in 1969 zelfs massaal (tot lÖO ex.
in één nacht).
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NOTODONTIDAE

10. Harpyia furcula Cl.

Slechts 1 o" op 5-8-19&9 • De rups leeft op wilg en ra-
telpopulier, die in het gebied wel voorkomen.

11 . Gluphisia crenata Esp.

Elk jaar hebben we enkele exemplaren gevangen. De rups
leeft op populier.

12. Pheosia tremula Cl. Gewoon.

13. Notodonta dromedarius L.

Slechts enkele exemplaren in 1969 en 1972.

14. Notodonta ziczac L.

2 of : 7-8-1972
1 9 : 9-8-1972.

15. Lophopteryx camelina L. Gewoon.

16. Pterostoma palpina L. Gewoon.

17. Phalera bucephala L.

We hebben nooit een imago van deze soort op licht ge-
vangen. Wel hebben we 2 rupsen gevonden op populier
(26-9-1968 ).

18. Clostera curtula L.

In 1960, 1970 en 1971 waargenomen; het eerste jaar
zelfs talrijk.

19. Clostera anachoreta F.

1 o': 27-7-1969-

ZYGAENIDAE

20. Zygaena filipendulae L.

1 o* : 27-7-1969- Dit exemplaar werd overdag gevangen.

SPHINGIDAE

21 . Laothoe populi L. Gewoon.

THYATIRIDAE

22. Habrosyne pyritoides Hufn.

1 ex. op 12-7-1972. De rups leeft op braam en fram-
boos. Voor zover ik weet komen beide planten in de
nabije omgeving van de vangplaats niet voor.

23. Tethea duplaris L.

Elk jaar waargenomen, maar nooit talrijk.



24 Tethea or Den. & Schiff.

Gewoon. A. Janssen schrijft in zijn catalogus dat de-
ze soort minder talrijk voorkomt dan de volgende. In
het besproken gebied is het blijkbaar het omgekeerde.

25 . Tethea ocularis L.

1 O's 12-7-1972.

DREPANIDAE

26. Prepana falcataria L.

Gewoon. De rups leeft gewoonlijk op berk en els. Van
de eerste boomsoort staan slechts enkele oude exempla-
ren inde buurt. Waarschijnlijk leeft de rups dus op
de kleine elzestruiken aan de rand van de vangplaats.
Het is ook mogelijk dat ze in het gebied voorkomt op
wilg en populier.

27. Drepana lacertinaria L.

1 9 : 7-8-1972. De rups leeft op berk en els.

28. Cilix glaucata Scop.

1 ex. op 18-7-1969. De rups leeft in dit gebied waar-
schijnlijk op fruitbomen.

HEPIALIDAE

29. Hepialus sylvina L.

We hebben slechts 3 ongevangen : 21-8-1969, 19-8-1969,
9-8-1972

.

NOCTUIDAE
Noctuinae

30. Scotia segetum Den. & Schiff. Gewoon.

31 . Scotia exclamationis L. Gewoon.

32. Ochropleura plecta L. Sommige jaren massaal.

33» Noctua pronuba 1. Gewoon.

34. Graphiphora augur F.

A. Janssen schrijft in zi^n catalogus dat dit zeker
geen gewone soort is. Wij hebben de vlinder echter
meermaals waargenomen te Reet, op 12-7-1972 zelfs 9 ex!

35» Diarsia rubi View. Gewoon.

36. Amathes c-nigrum L. Zeer gewoon.
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37 « Amathes sexstrigata Haw.

Deze plaatselijke soort is hier wel goed vertegen-
woordigd. Regelmatig vingen we 2 a 3 exemplaren rond
eind juli en begin augustus.

38. Amathes xanthographa Den. & Schiff.

Van deze overal algemene soort hebben we slechts 1

exemplaar gevangen op 2-9-1969.

39. Phalaena typica L.

Slechts 2 exemplaren (11-7-1968 en 12-7-1972).

Hadeninae

40. Discestra trifolii Hufn.

Deze soort hebben we bijna elk jaar aangetroffen, maar
steeds slechts 1 exemplaar. Vele keren werden de vlin-
ders opgejaagd uit het struikgewas.

41 . Mamestra brassicae L.

Ook deze soort is elk jaar slechts door enkele schaar-
se exemplaren vertegenwoordigd.

42. Mamestra persicariae L. Gewoon.

43« Mamestra suasa Den. & Schiff. Gewoon.

44. Mamestra oleracea L.

In dit gebied de meest voorkomende soort van het genus
Mamestra. Elk jaar in aantal.

45. Mamestra pisi L.

In 1969, 1970 en 1972 slechts enkele exemplaren gevan-
gen.

46. Cerapteryx graminis L.

Zeer gewoon. De vlinders vlogen soms met tien tege-
lijk rond de lamp.

47. Tholera decimalis Poda

In het totaal hebben we slechts 2 exemplaren van deze
soort gevangen (19-5-1969 en 2-9-1969). De vliegtijd
van deze soort valt juist samen met de periode dat we
weinig op licht gevangen hebben.

48. Orthosia gothica L.

1 o' : 6-4-1969.

49. Mythimna ferrago F.

2 ex. : 28-7-1970 en 12-7-1972.
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50. Mythimna impura Ebn.

Een zeer gewone soort. De vlinders vlogen reeds in de
schemering, meestal laag bij de grond tussen het gras.
Het gebeurde meermaals dat we 100 exemplaren in één
nacht telden.

51 . Leuc«rn a comma L. Gewoon.

Amphipyrinae

52.

Amphipyra pyramidea L.

Het is zeer eigenaardig dat we van deze algemene soort
slechts één exemplaar hebben gevangen te Reet, 19-8-
1969.

55* Amphipyra tragopoginis Cl.

2 ex. : 5-8-1969 en 12-8-1969.

54. Trachea atriplicis L.

2 ex. : 26-7-1969 en 28-7-1971.

55. Euplexia lucipara L.

Slechts 1 ex. op 28-7-1970.

56. Phlogophora meticulosa L. Gewoon.

57. Ipimorpha subtusa Den. & Schiff.

Deze. lokale soort konden wij elk jaar waarnemen, zij
het in klein aantal. Tot nu toe hebben we de soort
nergens anders in het Antwerpse gevangen. De rups
leeft op populier.

58. Enargia ipsilon Den. & Schiff.

Wij hebben deze. soort enkel in 1969 te Reet gevangen
op 18 en 26 juli. De rups leeft eveneens op populier.

59* Cosmia trapezina L.

Deze gewone soort hebben we slechts enkele keren ge-
vangen te Reet.

60. Apamea monoglypha Hufn. Gewoon.

61 . Apamea lithoxylea Den. & Schiff.

2 ex. : 12-7-1972.

62. Apamea crenata Hufn.

2 ex. : 5-6-1971 en 4-6-1972.

63. Apamea unanimis Hbn.

Enkel 1 o'en 2 ^ gevangen op 12-7-1972.

64. Apamea sordens Hufn.

Deze soort hebben we regelmatig gevangen, maar steeds
slechts 1 exemplaar.
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Gewoon.

65. Oligia strigilis L.

1 o'op 12-7-1972.

66. Oligia latruncula Den. & Schiff.

67. Oligia fasciuncula Haw. Gewoon.

68. Miana furuncula Den. & Schiff. Gewoon.

69. Miana literosa Haw.

1 <f en 1 9 op 27-7-197*1 (reeds vermeld in de catalogus
van A. Janssen). Nadien hebben we nog een ongevangen
op 9-8-1972.

70. Mesapamea secalis L. Gewoon.

71 . Photedes pygmina Haw.

2 ex. : 26-7-1969 en 28-7-1970.

72. Amphipoea fucosa Frr.

Elk jaar hebben we deze vlinder in aantal aangetroffen.
Aangezien er verwarring mogelijk is met A. oculea L.
hebben we voor alle zekerheid de genitaalapparaten ge-
controleerd.

73* Hydraecia micacaea Esp.

Drie exemplaren gevangen : 5-8-1969, 19-8-1969, 26-7-
1971.

74. Archanara geminipuncta Haw.

1 o'op 19-8-1969. De rups leeft in rietstengels. Deze
plant groeit echter niet in de nabije omgeving van de
vangplaats. Enkele kilometers verder komt riet wel
veel voor langs slootkanten, kleiputten enz.

75* Arenostola phragmitidis Hbn.

1 (/op 26-7-1969. De rups van deze soort leeft even-
eens in rietstengels.

76. Hoplodrina alsines Brahm. Gewoon.

77* Caradrina morpheus Hufn.

Minder gewoon dan de vorige soort.

Melicleptriinae

78. Axylia putris L. Gewoon.

Apatelinae

79* Arsilonche albovenosa Goeze

Elk jaar in aantal waargenomen. De vlinders vlogen
reeds tussen de hoge grasstengels rond als de zon nog
maar pas ondergegaan was.

1
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80. Subacronicta megacephala Den. & Schiff.

Regelmatig gevangen, maar nooit in aantal. De rups
leeft op populier, wilg en esp.

81 . Acronicta aceris L.

1 ex. op 12-7-1972.
_

De vlinder komt gewoon voor waar
paardekastanjes groeien. Hier leeft de rups misschien
op populier en wilg.

82. Acronicta leporina L.

2 ex. : 6-7-1969 en 7-8-1972.
De rups leeft op verschillende boomsoorten.

83* Apatele tridens Den. & Schiff.

Beslist geen gewone soort in het gebied. We hebben ze
slechts enkele malen gevangen. Gezien de mogelijkheid
tot verwarring met A. psi L. werden de genitaliën ge-
controleerd.

84. Pharetra rumicis L.

We hebben de vlinder nooit op licht gevangen. Wel heb-
ben we regelmatig rupsen aangetroffen op allerlei la-
gere planten.

Jaspidiinae

85. Eustrotia uncula Cl.

1 ex. op 12-7-1972. De rups leeft op zeggen.

Beninae

86. Earias chlorana L.

We hebben deze soort regelmatig, maar nooit in aantal
gevangen. De rups leeft op verschillende wilgesoorten.

Plusiinae

87* Autographa gamma L. Soms massaal.

88. Plusia chrysitis L.

1 ex. op 12-7-1972. Het is wel eigenaardig dat we in
dit vochtige gebied niet meer exemplaren van deze
soort gevangen hebben.

89. Abrostola triplasia L.

1 ex. op 7-8-1972. De rups leeft op brandnetel.

Catocalinae

90. Catocala nupta L.
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Ophiderinae

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99*

100 .

101 .

102 .

103.

104.

105.

106.

Scoliopteryx libatrix L.

Regelmatig, maar steeds afzonderlijke exemplaren. De
vlinders hebben we enkele keren op licht gevangen,
maar meestal verjoegen we ze overdag van tussen de
struiken.

Parascotia fuliginaria L.

1 ex. op 18-7-1969. De rups leeft op mossen, algen en
paddestoelen die op bomen groeien (o.a. elfenbankje).

Rivula sericealis Scop. Gewoon.

Hypemimae

Hypena proboscidalis L.

Het is merkwaardig dat we van deze soort slechts een
exemplaar gevangen hebben (21-6-1969). De rups leeft
o.a. op brandnetel.

GEOMETRiEME
Larentiinae

Pelurga comitata L.

Regelmatig, maar nooit talrijk.

Diactinia silaceata Den. & Schiff.

1 ex. op 5-8-1969. Dit is een soort die gewoonlijk in
een gebied leeft waar veel meer bomen groeien.

Hydriomena coerulata F.

2 ex. op 18-6-1970. Ook deze soort komt gewoonlijk in
bosachtig gebied voor.

Rheumaptera undulata L.

2 ex. 28-7-1970 en 9-8-1972.

Eupithecia centaureata Den. & Schiff. Gewoon.

Eupithecia absinthiata Cl.

2 ex. : 7-8-1972 en 9-8-1972.

Eupithecia vulgata Haw. 1

Eupithecia albipunctata Haw.

Eupithecia castigata Hbn.

Eupithecia succenturiata L.

Eupithecia subnotata Hbn.

Calliclystis rectangulata L.

o': 18-7-1969.

1 9 : 7-8-1972.

Gewoon.

Gewoon.

1 9 : 26-7-1971.

Gewoon.
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107* Perizoma alchemillata L. 2 ex.: 7-8-1972 en 9-8-1972.

108. Xanthorhoe spadicearia Den. & Schiff.

Zeer gewoon, soms tientallen exemplaren op één avond.

109. Xanthorhoe fluctuata L.

Duidelijk minder gewoon dan de vorige soort.

110. Phasiane chenopodiata L.

Het is merkwaardig dat we van deze gewone soort
slechts 1 exemplaar gevangen hebben (5-8-1969).

Sterrhinae

111. Idaea seriata Schrank 1 o' : 28-6-1969.

112. Idaea aversata L.

Van deze gewone soort hebben we slechts 2 exemplaren
gevangen : 21-8-1968 en 18-7-1969*

113. Calothysanis amata L. Gewoon.

Ennominae

114. Abraxas grossulariata L.

Gewoon. De rupsen kwamen massaal voor op één welbe-
paalde struik Ribes, die in een rij struiken van de-
zelfde soort stond. Rupsen die we van de ene struik
op de andere zetten, waren daar 's anderendaags ver-
dwenen. Slechts die ene struik werd als voedselplant
aanvaard. Als de rupsen verpopten, stond er dan ook
vrijwel geen enkel blad meer aan de struik. Elk jaar
werd dezelfde plant het slachtoffer. Hetzelfde ver-
schijnsel hebben we in een tuin te Boechout waargeno-
men.

115. Lomaspilis marginata L. Gewoon.

116. Semiothisa alternaria Hbn. Gewoon.

117 » Itame wauaria L.

Meermaals waargenomen, maar nooit talrijk.

118. Opisthograptis luteolata L. Gewoon.

119. Epione repandaria Hufn.

1 ex. : 18-7-1969. De rups leeft op verscheidene
boomsoorten.

120. Ennomos alniaria L. Gewoon.

121. Ennomos erosaria Den, & Schiff

.

1 ex. : 5-8-1969.

122. Selenia bilunaria Esp.

Regelmatig, maar nooit talrijk.

123. Crocallis elinguaria L.

Alleen in 1969 hebben we enkele exemplaren gevangen.
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124. Ourapteryx sambucaria L.

Deze soort hebben we in het gebied alleen waargenomen
in 1972. De vlinders waren nogal talrijk. Tijdens
hetzelfde jaar hebben we de soort ook regelmatig te
Schilde, ' s Gravenwezel en Boechout aangetroffen. De
jaren voordien hebben we de soort nooit ontmoet, be-
halve 1 exemplaar te Boechout. Het jaar 1972 mag dus
wel een suksesjaar genoemd worden.

125. Boarmia punctinalis Scop.

1 ex. : 5-6-1 970. De soort komt gewoonlijk in meer
bosachtig gebied voor.

126. Ectropis bistortata Goeze. Gewoon.

127. Ematurga atomaria L.

1 ex. 5-8-1969. Deze vangst is hoogst merkwaardig,
omdat de soort meestal aan heide gebonden is. De
rups leeft weliswaar ook op Artemisia, Vicia, Lotus,
Centaurea e.a. Toch hebben we de soort nergens aan-
getroffen waar niet ergens heide in de buurt groeide.

128. Cabera pusaria L. Zeer gewoon.

129. Cabera exanthemata Scop.

Gewoon, duidelijk minder talrijk dan de vorige soort.

150. Campaea margaritata L. Gewoon.

Geometrinae

131* Geometra papilionaria L. 2 ex. op 12-7-1972.

132. Hemithea aestivaria Hbn.

Regelmatig, maar nooit talrijk.

133. Jodis lactearia L. 1 ex. op 5-6-1970

In het besproken gebied hebben we de volgende dagvlinders
waargenomen :

Pieris brassicae L. Gewoon.

Pieris rapae L. Zeer gewoon.

Pieris napi L. Gewoon.

Inachis io L. Na 1969 niet meer gezien.

Vanessa atalanta L. Na 1970 niet meer gezien.

Aglais urticae L. Gewoon.

Polygonia c-album L. Na 1969 niet meer gezien.

Araschnia levana L. Gewoon.

Maniola jurtina L. Gewoon.

Pararge aegeria L. Gewoon.
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Lasiommata megera L.

Lycaena phlaeas L.

Heodes tityrus Poda

Thymelicua lineola 0.

Ochlodes venatus Br. & Gr.

1 9 op 21-8-1968.

Gewoon.

1 o' op 27-7-1969.

Gewoon.

Gewoon.

Ongetwijfeld moeten er in de streek nog meer vlindersoor-
ten aan te treffen zijn, vooral soorten die in het voor-
en najaar vliegen.

W . De Prins

AANWINST VOOR DE BIBLIOTHEEK

SHILAP, Revista de la Sociedad Hispano-Luso-Americana de
Lepidopterologia

.

Dit Spaanse tijdschrift verschijnt trimestrieel vanaf 1973*
Het is gedrukt in off-set op losse bladen van kwarto-for-
maat, die met nietjes aan elkaar worden bevestigd in een
kartonnen omslag. De eerste jaargang omvat 194 blz. en in
1974 verscheen het tijdschrift op 328 blz. Plannen worden
gemaakt om vanaf 1975 een gewijzigd formaat te gebruiken,
zodat inbinden mogelijk wordt. De tekst is opgesteld in
het Spaans en behandelt, afgezien van enkele uitzonderin-
gen, uitsluitend Lepidoptera.

Het eerste nummer van 1973 bevat o.a. een overzicht van de
Spaanse soorten van het genus Maculinea. Foto's van de ge-
nitaliën verduidelijken de tekst. Verder vinden we in dit
nummer een determinatietabel voor de Spaanse soorten van
het genus Ennomos. In de volgende nummers worden op p. 81
de Spaanse Pieris-soorten behandeld. Op p. 144 krijgen de
Mellicta-soorten een beurt en ga zo maar door. Vele arti-
kels worden begeleid door foto's van morfologische details
(genitaliën, voelsprieten e.d.). Het laatste nummer van
1974 bevat in bijlage een studie over de Sphingidae van
het Iberische schiereiland. Deze studie, waarin kleurfo-
to's voorkomen van de imago’s, rupsen en poppen, is van de
hand van dr. Miguel R. Gómez Bustillo en dr. Fidel Fernan-
dez-Rubio, auteurs van het onlangs verschenen werk "Las
mariposas de la Peninsula Ibérica".
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Dit nieuwe tijdschrift is echt een "must" voor elke lepi-
dopteroloog die zich ernstig met de Spaanse vlinderfauna
wil bezighouden.
-Korrespondentieadres : SHILAP, Apartado 331» Madrid (3)

Spanje

.

W . De Prins

INTERESSANTE ARTIKELS

Entomologische Zeitschrift , 15 februari 1975»

K. Schurian is er in geslaagd om enkele eilegsels van Ly-
sandra caelestissima Vrty. (Lepidoptera, Lycaenidae) uit
te kweken. Zijn eerste poging om deze lokale soort van de
Siërra de Albarracin (Spanje) te kweken, mislukte doordat
het leisel aangetast was door een schimmel. In het artikel
beschrijft Schurian het verloop van de kweek.

Entomologische Berichten , 1 januari 1975-

J.E.F. Asselbergs
_
geeft een verslag van zijn reis naar

Ohrid (Joegosalvisch Macedonië) en zijn verblijf aldaar.
Het artikel bevat een lijst van niet minder dan 96 gevan-
gen of waargenomen dagvlindersoorten.

The Entomologist's Record , Vol. 86, nrs. 7 en 8, 1974.

J. Dacie en J. Greenwood brachten twee weken van de maand
juli 1973 door in de Siërra de Albarracin (Spanje). Zij
konden er in die tijdspanne 95 dagvlindersoorten waarnemen.

W. De Prins

BOEKBESPREKING

DAS GROSSE BÜCH DER SCHMETTERLINGE

H.L. Lewis, 40 cm x 32 cm, p. XVI + 304 waarvan 208 kleur-
platen, ingebonden met geplastificeerde omslag.
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1974. Prijs 132,- DM.

Het boek dat voor mij ligt is een vertaling uit het Engels
in het Duits, gemaakt door F.R» Heller, hoofdpreparator
bij het "Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart”.
De platen zijn identiek aan die der oorspronkelijke Engel-
se uitgave van 1973.
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H.L. Lewis verzamelde vlinders in bijna alle werelddelen.
Deze dieren worden nu bewaard in Londen en in verscheidene
Amerikaanse musea. De ruim 5000 verschillende vlindersoor-
ten die hier afgeheeld zijn, bevinden zich trouwens alle
in het British Museum of Natural History te Londen. Van
vele soorten worden beide geslachten afgebeeld en soms ook
de onderkant, zodat er zeker 6000 figuren voorkomen op de
208 platen. Deze kleurplaten bestaan uit foto’s meestal
van voortreffelijke kwaliteit. Jammer, maar begrijpelijk
is het feit dat vele vlinders verkleind zijn weergegeven.
Men heeft echter de soorten die tot dezelfde familie beho-
ren, met dezelfde maatstaf verkleind, zodat vergelijking
gemakkelijk is. Zo worden op de platen van de Europese
fauna de Papilionidae op de helft van de ware grootte af-
gebeeld, de Nymphalidae op 3/4- • De andere families zijn
in natuurlijke grootte weergegeven.

De platen hebben achtereenvolgens betrekking op de fauna
van Europa (11 platen), Noord-Amerika (11), Zuid-Amerika
(66), Afrika (42), Indo-Australië (59) en Azië (19).

Het inleidend tekstgedeelte omvat een voorwoord van dr. W.
Porster, een gebruiksaanwijzing die het opzoekingswerk van
de afbeelding naar de tekst en omgekeerd zeer vergemakke-
lijkt en een register met de meest gebruikte vaktermen.
Hierna volgen de 208 kleurplaten en dan komt het eigen-
lijke tekstgedeelte , waarvan de volgorde en indeling over-
eenkomen met die van de platen. Van elke afgebeelde soort
wordt de volledige Latijnse naam vermeld, alsook de ver-
spreiding, de voedselplanten en eventuele verwante soorten.
De vele nomenklatorische fouten die op de platen voorkomen,
worden in een lange lijst verbeterd. Het boek eindigt met
een uitgebreid register, dat zowel de soort- als de genus-
namen van alle in het boek behandelde insekten vermeldt.

Dit werk geeft dus een uitstekend overzicht van de vlin-
derrijkdom van de gehele wereld. Het is op de eerste
plaats bedoeld als een gemakkelijk hanteerbaar determina-
tiewerk. Daarnaast zal het zeker

?
niet in het minst om

zijn kleurenpracht, dikwijls als kijkboek ter hand genomen
worden door menig natuurliefhebber.

W. De Prins
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AGLAIS URTICAE L.

f. ichnusioides de Sélys

(Lepidoptera, Nymphalidae)

Te Monsch.au (Duitsland) vlakbij de Belgische grens werd op
8 juli 1974- een exemplaar van deze zeer zeldzame vorm van
de kleine vos gevangen. De gelukkig© vinder is nogmaals
een beginnend verzamelaar, B. Maes uit Zwijndrecht.

De vlinder vertoont alle kenmerken van de forma ichnusioi-
des de Sélys j op de voorvleugels vormen de tweede en de
derde kostaalvlekken één grote vlek. Verder ontbreken de
twee diskaalvlekken. De achtervleugels zijn voor een groot
deel zwart, maar langs de achterrand kan men nog gedeelten
van de rode band onderscheiden evenals een paar blauwe ma-
nen.

Deze merkwaardige afwijking is maar een paar malen in Bel-
gië gevonden. Het supplement van de Gatalogue des Lépido-
ptères de Belgique van Lambillion-Derenne vermeldt een ex.
van Maldegem en een van Ecaussine-Carrières . Van de zeven
Nederlandse exemplaren vernoemd in de Catalogus van Lempke
zijn er drie op dezelfde vindplaats gevangen : Oestgeest
C “1 9-4-5

1
1947» 1951)* Lempke acht het zo goed als zeker dat

wij hier te doen hebben met een erfelijke recessieve vorm
(Catalogus p. 215).

Maes schonk het dier aan L. Mets (Zwijndrecht) en zo kwam
het terecht in de uitgebreide vlinderverzameling van onze
kollega.

A. Janssen
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DE HUISSTOFMIJT

(Voordracht van prof. dr. A. Fain

)

Prof .dr. A. Pain begon zijn voordracht op 28 februari 1975
met een overzicht van de systematiek der mijten (Arachnida,
Acarina) . Hij sprak over de ingewikkelde metamorfose die
men bij deze dieren aantreft. De aandacht werd gevestigd
op het belang van de hypopus (deutonimf), waardoor sommige
mijten in staat zijn om het normale evolutieve proces stil
te leggen en te wachten op gunstiger omstandigheden, waar-
in de hypopus zich dan, ofwel via een tritonimf , ofwel
rechtstreeks tot een volwassen mijt ontwikkelt.

Om deze cyclus te verduidelijken werd het voorbeeld aange-
haald van een soort waarvan de hypopus onder de buikhuid
van duiven leeft en waarvan de volwassen exemplaren enkel
tijdens de broedperiode van de vogels in de nesten te vin-
den zijn. De nimfen kruipen in de jonge duiven waar ze,
gedurende ongeveer vijf maanden, op een tot nog toe onver-
klaarde wijze groeien van 0,15 mm tot 1 ,5 mm lengte; de
hypopi hebben immers geen mond. Als de jonge duiven zelf
een nest hebben gebouwd, ontwikkelen de hypopi zich tot
adulte mijten waarvan de nakomelingen zich in de volgende
generatie duiven vastzetten. Aldus is het voortbestaan van
de soort verzekerd.

Prof. A. Pain schetste vervolgens de geschiedenis van het
onderzoek betreffende de huisstofmijt CDermatophagoides
pteronyssinus Trouessart) , die een belangrijke rol speelt
als een van de veroorzakers van huisstofasthma. Deze ziek-
te, die vooral in Nederland veel voorkomt, had de aandacht
getrokken van enkele onderzoekers van de universiteit te
Leiden. Zij konden vaststellen dat de asthma veroorzaakt
werd door een mijt. Aan dr. A. Pain werd toen gevraagd de
soort te determineren. Na een uitgebreid onderzoek kon hij
een co-type uit de verzameling van Berlèse, die zich te
Plorentie bevindt, vastleggen. Deze exemplaren waren door
Trouessart zelf aan Berlèse gezonden. De oorspronkelijke
exemplaren van Trouessart die in het museum van Parijs be-
waard worden, bleken onvindbaar! Prof. A. Pain heeft ver-
volgens aangetoond dat de huisstofmijt over de hele wereld
verspreid is. De soort is uitermate klein; in 1 gram huis-
stof kunnen soms 2000 tot 5000 exemplaren geteld worden.

Het voedsel van de huisstofmijt bestaat uitsluitend uit
dode huidcellen van de mens, die overal in het stof aanwe-
zig zijn. Vooral onder zetels en matrassen komen vele
huidcellen en dus ook veel huisstofmijten voor. Het zijn
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de dode resten van de mijten die bij inademing een aller-
gische asthma kunnen veroorzaken bij mensen die er vatbaar
voor zijn. De kennis van de biologie van deze mijtsoort is
een grote hulp bij het bestrijden van deze kwaal.

De kleine lichaamsomvang van de mijten heeft tot gevolg
dat deze groep niet zo’n populair onderzoekingsonderwerp
vormt als bijvoorbeeld de msekten. Wie toch meer wil we-
ten over deze interessante dieren kan o.a. terecht bij het
werkje van dr. L. Tan der Hammen "Mijten - Acarida, Alge-
mene inleiding in de acarologie", nr. 91 in de reeks We-
tenschappelijke Mededelingen van de K.H.N.V.

C. Segers

VLINDERFAUNA TE REET
Addendum

Bij het grondig napluizen van de verzameling en van de
kartotheek heb ik nog twee soorten ontdekt die in mijn
lijst (Phegea III

7 1975» P- 16-25) ontbreken. Het betreft
hier twee Geometridae : Xanthorhoe ferrugata Cl. en Semio-
thisa notata L. Volgens de lijst van Herbulot moet de eer-
ste soort vermeld staan tussen nummer 108 en 109» de twee-
de tussen nr. 115 en 116.

108b. Xanthorhoe ferrugata Cl.

Gewoon, maar toch minder talrijk dat X. spadicearia
Den. & Schiff .

115b. Semiothisa notata L.

Slechts 1 ongevangen op 5-8-1969. De rups leeft op
berk, els, wilg en eik.

Deze twee soorten brengen dus het totaal van de in Heet
waargenomen nachtvlindersoorten op 155.

W. De Prins

CERURA VINULA L. EN C. ERMINEA ESP.

( Lep., Notodontidoe
)

Omdat ik tijdens de voorbije jaren de twee soorten van het
genus Cerura te Kruibeke heb gevangen, leek het mij inter-
essant enkele uiterlijke verschillen tussen deze twee
soorten in tabelvorm te zetten.
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C. erminea Esp. C. vinula L.

Cerura erminea Esper

1 . Grondkleur zuiver wit met
zwarte tekening.

2. Achterlijf koolzwart met
een witte rugstreep. Het
uiteinde is wit met twee
evenwijdige paren van
zwarte streepjes.

3. Be zwarte punten langs de
vleugelranden staan af-
zonderlijk en zijn scherp
begrensd. Op de voorvleu-
gels zijn ze soms vager
en loopt er een lijntje
van het punt wortelwaarts.

4. Op de voorvleugel bemerkt
men een scherp omlijnde
tekening in de vorm van
een gekantelde letter W.

Cerura vinula Lirmé

1. Grondkleur grijswit met
zwarte tekening.

2. Achterlijf : afwisselend
een zwarte en een witte
band.

3. Be zwarte punten langs de
vleugelranden zijn met
duidelijk begrensd, en er
loopt steeds een duidelijk
lijntje wortelwaarts. Op
de achtervleugels ontbreken
de punten soms.

4. Op de voorvleugel bemerkt
men geen scherp omlijnde
tekening, wel enkele vage
donkergrijze vlekken die
ineen lopen.

T. Garrevoet
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DE DIPTERENVERZAMELING R. ENCKELS

Na het rangschikken van de Tweevleugeligen (Diptera) ex. coll. Hammond ENCKELS kon een
lijst opgesteld worden van de dieren uit deze verzameling. Wij publiceren die als aan-
vulling op de eerder verschenen lijst van de Hymenoptera Aculeata ex. coll. B. ENCKELS,
samengesteld door K. JANSSENS (Schakel 1971, nummer 1, p. 10).

C. Segers en Y. Naveau

ORDE : DIPTERA
SUBORDE : NEMATOCERA

Familie : Petauristidae

Petaurista hiemalis Peg.

Beyne 1-3-1942.

Familie : Tipulidae

Pales comicina L.

Familie : Culicidae

Culex pipiens L.

Beyne 10-3-1940.

Fami lie : Chi ronomidae

Chironomus dorsalis Meig.

Beyne 10-7-1949-

Familie : Sciaridae

Sciara thomae L.

Herselt 15-7-1932.

Fami lie : Bibionidae

Bibio hortulanus L.

9, Herk 27-5-1938; 3, Zichem 21-
5-1939.

B. leniger Meig.

d, Herk 21-4-1945.

B. marei L.

o', Herk 20-5-1934; 3. 8-5-1937;
3, Echt 19-4-1938.

SUBORDE : BRACHYCERA

Familie 1 Stratiomyiidae

Beris vallate Forst.

Beyne 28-7-1942, Fonds Roy 29-7-
1942.

Nemotelus pantherinus L.

CC3, Loën 14-6-1942.

Geosargus cuprarius L.

o”, Averbode 10-6-1943-

Chloromyia formosa Scop.

cr, Herk 7-7-1936; Herk 10-6-1938,
26-6-1938, 16-6-1940 (2 ex.); 3,
Herk 13-6-1943; o", 22-6-1943.

Stratiomyia potamida Meig.

3, Rummen 15-6-1943*

S. longjcornis Scop.

o", Herk 16-6-1940.

S. concinna Meig.

3, Herk 16-6-1940.

Eulalia tigrina F .

Herk, 27-5-1939; o", Herk 29-5-
1939; 9, Herk 7-6-1941.

Familie : Rhagionidae

Rhagio vitriperniis Meig.

3, 7-5-1939.

Fami lie t Tabanidae

Chrysopa relictus Meig.

Genk 3-8-1950 (2 ex.).

C. coecutiens L.

Webbecom 30-7-1950.

C. sp.

3, Genk 19-8-1942.

Chrysozona pluvialis L.

8, Lammen 9-8-1938; 35,?
Tabanus rusticus L.

o', Zelem 20-6-1943.

T. autnmnalis L.

9, Herk 20-7-1937.

T. bovinus H.Löw.

3, Herk 25-6-1938.

Familie ; Asilidae

Dioctria rufipea Peg.

o”, Beyne 15-6-1941

.

Familie ; Bombyliidae

Argyramoeba anthrax Schrk.

Herk 17-6-1941; Rummen 8-6-1942;
Herk 27-6-1942.

Bombylius major L.

o-, Herk 27-3-1941; o', Herk 5-4-
1941 ; s, Herk 9-4-1941; o", Herk
-11-4-1942; Herk 17-4-1948.

B. variabilia Lw.

Stevoort 7-5-1939; Biest 21-5-
1949.

B. fugax Wied.

Herk 15-5-1950.

B, venosus Nikl.

o", Zichem 27-5-1952; 9, Herk 28-
5-1954

.
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C. albitarsis Meig.

Familie : Empididae

Bmpie nigricans Meig.

Hark 2-5-1937-

E. ciliata F.

ef, Hark 7-5-1939-

E- maculata F.

er, Hark 10-5-1936.

E. opaea Meig.

Halem 17-5-1937; ef, Hark 18-5-1941.

Bhamphomyia enlcata Meig.

o', Hark 20-5-1933.

Familie ; Syrphidae

Chryaotoxum cantum Hai.

Beyne 19-5-1937; Hark 12-5-1951.

C. elegang H.L.

Hark 7-6-1938.

C. 8-maculatom Curt.

Genk 27-7-1936.

O. featrrum L.

Genk 27-7-1936; Buder 31-8-1937.

Cerioidea conopsoidea L.

Hark 29-5-1943

Pipiza carbonaria Meig .

Bokrijk 2-6-1938; Hark 3-8-1938;
Hark 12-7-1941.

P» nootiluca L.

Hark 19-5-1937; Hark 25-5-1937;
9, Berk 8-6-1941; 9, Averboda 10-
6-1943; o', Hark 25-5-1948; o*, Heit
26-5-1950.

P. flavitarsis Meig .

ef, ?

P. lugubris F.

9, Hark 2-6-1942.

P. bimaculata Meig.

o”, Hark 20-7-195°.

P, notsta Meig.

9, 26-5-1950.

Cnemodon vitripeimis Meig.

ef, Hark 22-7-1948; 9, Hark 9-7-
1949.

Chilosia veriabilia Pauz.

Hark 29-5-1936, 29-5-1939, 16-6-

1939 , 9, Hark 4-6-1948; o', Hark
22-5-1948; 9, Hark 31-5-1951.

0. onbsra Zett.

Hark 13-5-1938, 16-6-1938.

C. chrysocoma Meig.

9, Hark 24-4-1949-

C. proxima Zett.

ef, Hark 15-5-4949.

C. pulchripes Low.

Hark 22-5-1939-

C. fraterna Meig.

1 9, Hark 29-4-1952.

C. raficollie Back.

Hark 18-4-1941.

o", Hark 22-5-1937; o', Hark 18-
5-1939; Heik 13-5-1942, 29-5-
1942; oT, Hark 31-5-1949.

0. Bemifaeciata Back.

ef, Hark 2-5-1937.

C. pagana 111 .

Hark 22-4-1949; o', Heik 11-5-
0 .

C. praeoox Zett.

o', Hark 2-5-1933.

C. canicolaria Panz.

ef, Hark 4-9-1940; o', Heik 22-9-
1941; ef, Heik 31-8-1942.

Chrysogaater meten in» F.

9, Haak 23-5-1941.

C. virescena

ef. Hark 21-4—1940.

C. hirtella Löw.

ef. Hark 7-5-1948.

Ascia podagrica F.

Hark 13-5-1936, 14-5-1936, 13-5-
1938, 31-5-1938, 24-8-1938, 21-
5-1940, 15-5-1949, 19-5-1950.

Bhingia rostrata L.

9, Halen 17-5-1937; ef. Hark 3-
5-1939; 0, Hark 9-5-1942; Hark
24-4-1949, 27-5-1954.

Volucella plnmoea De Geer

Stevoort 8-6-1941; Lommen 6-7-
1941.

V. bombylana L.

9, Hark 7-8-1942.

V. pellucena L.

Hark 1-6-1940; ef. Hark 13-6-1941.

7. inflata F.

Bokrijk 2-6-1938.

Baccha elongata F.

ef. Hark 20-7-1936; 9, Hark 1-8-
1942; 9. ?

Syrphua ribeai L.

Herk 1-5-1935, 16-7-1938, 28-8-
1940; 9, Herk 21-7-1936; 9, Heik
31-7-1937; Lumman 22-8-1937;
Bokrijk 20-4-1938 (2 er.); 9,
Herk 31-5-1949.

S. venuatuB Meig.

Spalbeek 23-5-1937; Bokrijk 2-6-
1938; 9, Heik 4-5-1949; ef, Heik
13-5-1^50.

S. torvuB Ost.Sack.

Herk 2-5-1937.

S. cinctua Fall.

Herk 24-6-1938.

S, umbellatarum F.

Herk 30-7-1938.

S. auricollis Meig.

Herk 1-4-1940, 13-6-1941.
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S. luniger Meig.

o, Hark 1 8-5-1936 i 9, Hark 30-5-
1937; Si Hark 10-5-194-1 ; Hark
27-5-1954-

.

S. corollae P.

g, Hark 6-6-1938; s. Hark 2-6-

1942; Genk 19-8-1942; o*, Hark 8-
8_1942; Hark 30-7-1949, 6-8-1951.

S. bifaaciatua P.

Hark 4-6-1939 ; 2cf, Hark 29-5-1943.

S, groasulariae Meig.

Zolder 5-7-1938.

S. latifasciatua Macq.

Spalbeek 28-8-1938.

S. vitripennis Meig.

cf, Hark 18-7-1937; cf, Hark 9-6-
1937.

S. nitidicollis Meig.

Hark 18-8-1940.

S. pyraatri L.

Hark 5-7-1936, 1-8-1937, 7-5-
1939, 15-8-1941, 23-7-1948; hummen
6-7-1937; Spalbeek 4-6-1950.

S. balteatuB De Geer

cf, Hark 30-7-1933; ? 31-7-1937;
o', Hark 5-8-1939; S, Hark 6-8-
1942; e, Hark 2-7-1943.

Melanoetoma mellinura L.

9, Hark 17-5-1941; o", Zonhoven
3-9-1942; 9, Bilsen 25-7-1943;
9, Hark 19-5-1951-

Platycheirua albimanue F.

o', Hark 4-5-1939; o, Hark 12-5-
1943; 9, hummen 3-7-1943.

P. acutatua Meig.

9, Hark 13-5-1936; Hark 8-5-1937,
22-5-1937; o', Hark 14-5-1937 ; 9,
Hark, 21-6-1937; cf, Halen 23-5-
1938; o', Spalbeek 29-7-1938; o”,

Hark 27-7-1940.

P. peltatuB Meig.

Hark 16-5-1937, 23-5-1937; cf.

Hark 1939.

P. clypeatus Meig.

9, Hark 19-5-1950.

P. manioatus Meig.

9, Hark 6-5-1942.

Sphaerophoria menthastri L .

Hark 16-5-1937; cf, Herk 23-5-
1937; Zelem 23-5-1938; 9, Hark
I-8-1943.

3, acripta L.

9, Herk 9-5-1936; 9, Herk 6-7-
1936; of, Hark 25-7-1937; Diepen-
beek 17-7-1938; Herk 31-7-1938,
II-8-1940; Webbekom 21-8-1949;
Kuringen 25-8-1940.

Xanthogramnifl omata Meig.

9, Herk 25-6-1937; Veehmaal 12—
8-1940.

Eriatalia aeneua Scop.

9, Hark 1-8-1943.

sepulchralis 1.

cf, Herk 20-5-1936; 7 17-7-1937;
Spalbeek 29-7-1938; Hark 15-6-

1939, 20-4-1940, 24-9-1947; 9,
Hark 13-5-1943; cf, Donk 23-8-1948;
Schulen 27-8-1948.

E . cryptarum Pall

.

9, Hark 19-5-1950.

E. tenar 1.

cf, Hark 17-5-1935; 9, Hark 1-10-
1947; cf, Herk 29-10-1943; Genk
3-10-1948.

E. intricariuB L.

cf, Hark 21-6-1937; 9, Hark 31-7-
1938; cf, Zelem 23-6-1940; oT, Herk
9-7-1943; 9, Genk 16-7-1943.

E. horticola Dag.

Hark 5-8-1939, 6-5-1940.

E. rupium P.

Hark 25-5-1948.

E, nemorum L.

Helchteren 11-9-1949

•

E, pertinar Scop.

o*, Herk 20-4-1941; Genk 21-3-
1943.

E. arbuatorum L.

9, Herk 7-6-1934; of, Herk 8-4—
1936; Herk 27-6-1938, 20-4-1936;
9, Herk 11-5-1939; o”, Herk 20-8-
1939; o-, Herk 16-7-1943 ; 9, Hark
1-8-1948; Q, Hark 20-4-1949; cf,

Helchteren 11-9-1949-

HelophilttB florea L.

Herk 3-8-1938, 20-4-1939, 1-6-
1950; 9, Herk 13-5-1 950 ; 9, Lum-
men 20-8-1950.

H. penduluB L.

Herk 30-4-1933, 3-10-1948,
23-9-1949; Schulen 22-7-1937;
Averbode 6-6-1948.

H. trivittatus F.

9, Stevoort 8-9-1932; cf, Herk
7-8-1938.

H. lineatue F.

cf, Herk 6-5-1934; Herk 29-6-1939.

Sericomyia borealis Fall.

Hark 22-5-1939-

Xylota segnia L.

9, Herk 10-5-1942; cf, Averbode
10-6-1943.

Criorrhina berberina F.

Herk 15-5-1953-

C. oxyacanthae Meig.

Bokrijk 2-6-1938 (2 ex.).

Syritta pipiena 1.

9, Herk 9-6-1934 ; 2 cf, Hark
5-3-1943; Hark 27-5-1938. 6-6-
1938, 1-8-1948; Schulen 25-3-
1948; 9, Averbode 6-6-1948.
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Familie : Conopidae

Conops quadrifaeciata Peg.

o', Zolder 26-8-1942; Helchteren
11-9-1949.

Physocephala rufipea F.

o, Herk 6-9-1939; Zolder 30-8-
1948.

P. vittata F.

o', Herk 6-9-1942; 9. Herk 28-8-
1949; 9, Herk 29-7-1951.

Myopa fasciata Meig.

9, 7 9-1938.

M. buccata L.

Herk 14-5-1948, 3-5-1949, 14-5-

1950, 26-5-1950.

Sicua ferrugjpeuB L.

9, Herk 28-7-1934; Herk 5-8-1939,
'1-8-1948; o", Bilsen 25-7-1943;
o", Herk 7-7-1951.

Familie ; Calliphoridae

Pollenia radis F.

O's Herk 31-3-1937; 9, Zonhoven
3-9-1942.

Locilia serricata Meig.

? 17-9-1947.

Lucilia ap.

cf, Herk 16-6-1937; Herk 13-4-1948.

Calliphora erythrocephala Meig.

Herk 16-6-1937, 24-9-1947; lummen
22-8-1937.

Cjpomyia mortnorum L.

cf, Binche 7-5-1942.

Onesia sp.

9, Herk 6-8-1942.

Familie ; Taahinidae

Foria ruralis Fall.

Herk 25-9-1947

Bchinomyia fera L.

9, Herk 29-8-1942; Zichem 2-6-
1952.

Eriothrix rufomaculata Peg.

cf, Scholen 6-7-1937; 2 9, Herk
31-7-1938.

Familie ; Sexiidae

Mintho ruiiventris Fall.

Testelt 10-7-1948.

Familie : Ehaaiidae

Gymnosoma rotondatum L.

Sint-Truiden 16-8-1948; Herk
25-5-1948.

Fami lie ; Muecidae

Stomoxya calcitrans L.

Herk 25-10-1947, 9-10-1948
(4 ex . ) .

Muaca corvina F.

crtj, Herk 6-3-1938; 9, Herk
14-3-1948.

M. domestioa L.

9, Herk 14-7-1947; cf, Herk
13-10-1947.

Graphomyia macolata Scop.

cf, Herk 23-5-1934.

Meaembrina meridiana L.

Herk 15-10-1940, 20-10-1942.

Morellia denescena H.D.

cf, Herk 19-7-1933.

M. hortorum F.

9, Herk 17-6-1942; cf, Herk 24-8-
1942.

Familie : Anthomyiidae

Chortophila fngax Meig.

Herk 30-9-1947.

Aricia R.D. (Phaonia R.D.) ap.

Herk 27-5-1937; Izegem 6-6-1937.

Ophyra leocostoma Wied.

Herk 15-5-1948 (2 ex.).

Polietea lardaria F.

9, Herk 15-10-1940; 9, Herk
17-6-1942.

Familie » Cordyluridae

Scatophaga atercoraria L.

cf, Herk 15-4-1933; cf, Herk
28-3-1933; Herk 6-4-1936,
8-4-1938 (2 ex.).

Fami lie ; Ulidiidae

Seoptera vibrana L.

Herk 15-7-1938.

Familie : Sepaidae

Sepsis punctum F.

Lummen 6-7-1941

Nemopoda eylindrica F.

?

Familie s Lauxaniidae

Halidayella aenea Fall.

Genk 20-8-1948
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INTERESSANTE ARTIKELS

Alexanor, T. IX, fascicule 1 (1975)

•

B. Thomson bespreekt de rassen van Maniola jurtina L.
(Lep. ,

Satyridae) in Frankrijk en de omringende landen. De
studie van de mannelijke genitaalapparaten heeft aange-
toond dat er een westelijk en een oostelijk type bestaat
waarvan de geografische verspreiding duidelijk gescheiden
is. Volgens het verspreidingskaartje liggen de Belgische
vindplaatsen juist in de overgangszone tussen de twee
types

•

Alexanor, T. IX, fascicule 2 (1975)-

G. Bouyssou stelt het groots opgezette plan voor om van
elke Franse vlindersoort steekkaarten te publiceren. Elke
vlindersoort, Rhopalocera en Heterocera en zelfs Microle-
pidoptera, zal behandeld worden op drie steekkaarten van
21 x 29,7 cm. Een witte steekkaart zal de morfologie en
de biologie behandelen. Op de gele steekkaart zullen
zwartwit-foto' s gedrukt staan van een mannelijk en een
vrouwelijk imago en van de onderkant, verder van het ei,
de rups en de pop. Ook zal deze steekkaart onderschei-
dingskenmerken bevatten om de betreffende soort van ver-
wante soorten te kunnen onderscheiden. Daarenboven zal
deze steekkaart tekeningen bevatten van de vleugeladering
en van de genitaalapparaten van beide geslachten. Op de
achterkant zal een verspreidingskaartje afgedrukt worden.
Een groene steekkaart tenslotte zal gegevens verstrekken
over de voedselplant (en) van de rups.

Atalanta (München) , Band 6, Heft 1, april 1975*

Th. Wohlfahrt merkt op dat in vele verzamelingen de exem-
plaren die gedetermineerd zijn als Iphiclides podalirius
f. undecimlineatus Eimer . helemaal niet tot deze vorm be-
horen. Hij bewijst dit door terug te grijpen naar de ori-
ginele beschrijving van deze vorm door Eimer in 1889. De
kleurplaat van Eimers werk wordt hier in zwart-wit afge-
drukt, samen met de foto van 2 exemplaren van I. podali-
rius die wel tot f. undecimlineatus Eimer horen.

A. Ko?ak beschrijft een nieuwe ondersoort van Zerynthia
cerisyi uit Turkije : ssp. abanti Kocak (4 foto’s). Tevens
vermeldt hij 16 soorten vlinders die nieuw zijn voor de
Turkse fauna. In een tweede artikel beschrijft dezelfde
auteur een nieuwe soort van het genus Lysandra uit Turkije
L. anatolica Kocak . (foto’s van o' en $ en van het biotoop,
en een tekening van het mannelijke genitaalapparaat) . In
een derde artikel tenslotte beschrijft Kogak drie nieuwe
ondersoorten van Turkse dagvlinders x Pseudophilotes ba-
vius eitschbergeri Kocak . P. bavius onalpae Kocak en Are-
thusana arethusa hakkarïca Kocak. (10 foto's).
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Bulletin van de B.L.E. , Deel IV, nr. 2 (maart 1975)*

E. De Laever zet zijn interessante studie over het genus
Gnophos (Lep., Geometridae) voort. Zoals steeds bevat zijn
artikel foto’s van de mannelijke genitaalapparaten en van
de imago’s.

Entomologische Berichten . Deel 35* nr. 4 (april 1975)*

R. De Jong bespreekt het voorkomen van Pyrgus warrenensis
Vrty

.

en P. alveus Hbn. (Iep., Hesperiidae) in de Hohe
Tauern. Het artikel bevat een verspreidingskaart je , 4 fo-
to’s van de imago's en tekeningen van de valven.

The Entomologist’s Record , Vol. 87, no. 2 (februari 1975)*

R.P. Bretherton geeft een verslag van zijn verblijf in de
Dordogne (Zuidwest-Frankri jk) tussen 13 en 26 mei 1974 .

Tijdens die periode werden 52 dagvlindersoorten waargeno-
men, waaronder 4 soorten die niet vermeld staan in de
lijst van C. Dufay "Les Lépidoptères du Périgord noir".

Entomologische Zeitschrift , 85, nr. 8 (15 april 1975)*

B. Alberti beschrijft een nieuwe ondersoort van Endromis
versicolora L. (Lep., Endromididae) : ssp. eichlen Alber-
ti .

E, Simon bestudeerde het massaal voorkomen van Hypogastru-
ra manubrialis Tullberg (Collembola) in 1974 bij Adels-
heim, Baden. Een schatting bracht aan het licht dat er in
een bepaalde woning wel 100 miljoen dieren leefden!

I. Sieder verzamelde in 1963 en 1965 kokers van Psychiden-
larven (Lep. , Psychidae) in de omgeving van Taormina (Si-
cilië). Een van de interessantste soorten die hij er aan-
trof is Penestoglossa dardoinella Rebel .

Linneana Belgica , Pars VI, nr. 2 (januari 1975)*

F. Hartig bestudeert sedert drie jaar de fauna van Sardi-
nië. In dit artikel bespreekt hij de vlinders van Mont-
Gennargentu.

R. Leestmans zet zijn groots opgezette studie van Amata
phegea L. (Lep., Ctenuchidae) voort. In het artikel be-
handelt hij ditmaal de geografische verspreiding en de va-
riabiliteit.

Linneana Belgica , Pars VI, nr. 3 (mei 1975)*

Dr. C. Dufay begint een studie over de Franse en Belgische
Hypeninae (Noctuidae). Dit is reeds zijn veertigste bij-
drage tot de bestudering van de Foctuidae. Het artikel be-
vat een determinatietabel voor de genera en voor de 27
Franse en 16 Belgische soorten, en zestien foto’s van ima-
go’s.
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Shilap, Rvta.Sa.Hisp.Lus.-Am.Lepid. , Vol. III, nr. 9 (1975).

F. Fernandez-Rubio bestudeert in dit artikel de mannelijke
genitaalapparaten van de Spaanse soorten uit bet tribus
Argynnini (Lep., Nympbalidae) (8 foto's).

M.R. Gomez-Bustillo bespreekt de systematiek, de bionomie
en de verspreiding van de Zygaenoidea van bet Iberisch
schiereiland.

A. Exposito Hermosa bespreekt bet voorkomen van Melitaea
aetherie Hbn . (Lep., Nympbalidae) in de provincie Badajoz.
Het artikel bevat een. verspreidingskaartje en tekeningen
van de mannelijke genitaalapparaten en van de achtervleu-
gels.

J. Gaston Ortiz en M.R. Gomez-Bustillo bespreken bet voor-
komen van Carterocepbalus palaemon Pall. (Lep., Hesperi-
idae) in bet Iberisch schiereiland. Tevens wordt een nieu-
we ondersoort beschreven : ssp. sarahe Gaston Ortiz & Go-
mez-Bustillo . Het artikel bevat foto's van bet imago en
een verspreidingskaartje.

W. De Prins

BOEKBESPREKING

Trommer, G. (1974) - GEEIFVOGEL - LEBENSWEISE
, SCHUTZ

UND PPLEGE DER GREIFVOGEL DND EULEN. 180 blz. met 8
kleurplaten, 16 zwartwitplaten en 25 tekeningen.
Verlag Eugen Ulmer, 7 Stuttgart, Postfacb 1032.

Een zeer interessant boek, dat ons een brede kijk geeft op
de levenswijze, de bescherming en de verzorging van roof-
vogels en uilen.

Deze met uitsterven bedreigde vogelsoorten verdienen in de
huidige tijd van natuurbescherming onze bijzondere aan-
dacht. Na een beschrijving van de verschillende soorten
die voorkomen in West-Europa, handelt de schrijver over de
verhouding van deze vogelsoorten tot de mens, over hun
kweek, verzorging en voeding in gevangenschap, over de
ziekten en de behandeling van verongelukte dieren.

Een uitgebreide literatuurlijst besluit dit werk. Het is
een boekje dat we duiven aanbevelen aan allen die deze
boeiende vogels willen kennen en beschermen.

V.P. Naveau
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Reade, W. & Hosking, E. (1974) - VOGEL IR DER BRUTZEIT.
11 x 17 cm, 308 blz. met 168 kleur- en 41 zwartwitfoto's,
48 tekeningen en 19 platen met vogeleieren. DM 18.-
Verlag Eugen ïïlmer, 7 Stuttgart, Postfach 1032.

Het betreft hier een handig boekje, in het Duits vertaald
en bewerkt door de leider van de Staatliche Vogelschutz-
warte Ludwigsburg, dr. Klaus Ruge. Het begint met een
tweehonderdtal foto's, door de bekende fotograaf Eric Hos-
king, die zeer goed de kenmerken weergeven van elke vogel-
soort en zo de gebruiker helpen de waarneming snel te de-
termineren met behulp van de systematisch gerangschikte
beschrijving. Wanneer, waar en hoe de vogels zich gedra-
gen tijdens de broedperiode; hoe de eieren herkennen door
foto's, zijn eigenlijk de doelstellingen van het boekje.

In het algemeen is de beschrijving van deze broedgedragin-
gen een goede aanvulling waarover meestal weinig gegevens
elders te vinden zijn. De echte wandelaar van het voorjaar
mag dit werkje in poketformaat nooit vergeten mee te nemen.

V.F. ïï&veau

Bielefeld, H. (1973) - PRACHTFIMEN
,
IHRE HALTUNG UND

EF1EGE. 208 blz., 16 kleurplaten en 68 zwartwitplaten.
Verlag Eugen ülmer, 7 Stuttgart, Postfach 1032.

Voor een belangrijke groep mensen in alle lagen van de be-
volking is het houden van vogels steeds een ernstige
vrijetijdsbesteding geweest. De kleurenweelde van de
prachtvinken is daar niet vreemd aan. Er is in heel wat
gevallen veel gesukkeld vooraleer een goed resultaat werd
bereikt. Dit werkje is een samenvatting van twintig jaar
praktijkervaring van de auteur. Het is daarom onmisbaar
voor ieder die ooit iets met prachtvinken heeft te maken.
Naast algemene gegevens over huisvesting, voeding en on-
derhoud geeft de auteur per soort een hoop waardevolle
bijzonderheden over herkomst, levenswijze, het houden in
gevangenschap, kweek en voedsel. De illustraties zijn uit-
stekend, het kan ons alleen spijten dat niet van elke be-
handelde soort een kleurfoto kon worden afgedrukt; de zes-
tien die erin opgenomen werden zijn onberispelijk. Een
waardevo! en praktisch werkje!

V.F. Naveau
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ADDENDUM 9

Familie : Noctuidae

Subfamilie : Plusiinae

Macdunnoughia confusa Stephens

Ons medelid Jan Schuurmans was zo gelukkig op 9 augustus
1975 de band te kunnen leggen op een exemplaar tijdens een
nachtvangst bij Arendonk. Het is m.i. de eerste maal dat
de soort wordt gemeld uit de provincie Antwerpen.

De eerste bekende Belgische exemplaren (2) werden gevangen
te Virton door Bray (23-9-1936) . Verder werd de vlinder
gevonden te Grand-Menil in juni 1956 (Houyez : Lambillio-
nea 57) en te Argenteau (Legrain : Lambillionea 63) . Ook
te Daverdisse stelde onze vriend Robert van Averbeke de
aanwezigheid van de soort vast gedurende de zomer van 1973

•

In Nederland werd M. confusa voor de eerste maal gevangen
in 1934 te Amsterdam. Tot 194-5 waren maar drie Nederland-
se exemplaren bekend (Lempke : Catalogus. VIII) . De soort
werd er beschouwd als een zeer zeldzame immigrant. Vanaf
1949 wordt de vlinder regelmatiger (maar niet gewoon)
waargenomen. Ook verschijnt de soort in de trekvlinder-
verslagen. M. confusa is nu in bijna alle Nederlandse pro-
vincies gevonden, de meeste exemplaren in Limburg. Cat.
Lempke en supplement 13 geven vier vindplaatsen aan in
Noord-Brabant

.

Volgens Lempke (supplement 13) is de vlinder geen echte
immigrant, maar een soort die haar areaal tracht uit te



breiden. Uit Denemarken zijn enkele exemplaren bekend se-
dert “1938. Ook in West-Duitsland is de vlinder de laatste
twintig jaren meerdere malen gevangen. Ook zijn enkele
vangsten bekend uit Zuid-Engeland.

De soort heeft een overwegend zuidoosteuropese versprei-
ding. Als voedsel van de rups worden opgegeven : Anthemis,
Achillea millefolium, Artemisia...

Dat de vlinder in België zo schaars wordt waargenomen zal
wel te wijten zijn aan de weinig systematische lichtvang-
sten.

Familie : Geometridae

Subfamilie : Larentiinae

Eupithecia satyrata Hübner

Gedurende een uitstapje van de Vereniging voor Entomologie
in het militair domein te Brasschaat, op 15 juni 1975»
werd door onze sekretaris W. De Prins een Eupithecia ge-
vangen. Na het prepareren van de genitaliën werd de vlin-
der op naam gebracht als Eupithecia satyrata Hübner ( 5).

Het betreft hier het eerste exemplaar dat gemeld werd uit
de omgeving van Antwerpen. Tot nu toe was de soort op en-
kele plaatsen gevonden : o.a. Leuven, Namen, Dinant, Wa-
termaal, Sutendaal, Luik. De Cat.Lempke geeft voor de pro-
vincie Noord-Brabant acht vindplaatsen. De vlinder schijnt
de voorkeur te geven aan heideachtige terreinen. De rups
is polyfaag.

A. Janssen

DE WESTPALEARKTISCHE PROCRIDINAE

( Lepidoptera, Zygaenidae)

De Zygaenidae zijn bij de meeste lepidopterologen erg in
trek. Ze vliegen immers overdag. Ze laten zich gemakke-
lijk vangen omdat ze een trage vlucht hebben. Ze zijn
zonder moeilijkheden te prepareren en in de meeste geval-
len ook wel juist te determineren. Toch houden de meeste
Zygaenidae-specialisten zoals Reiss en Tremewan zich uit-
sluitend bezig met de "bloeddropjes"; dit zijn de rood en
zwart gekleurde soorten van de subfamilie Zygaeninae. Dit
komt waarschijnlijk door het feit dat de groene soorten,
die tot de subfamilie Procridinae horen, meestal niet met
zekerheid aan de hand van uiterlijke kenmerken te determi-
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neren zijn. Een zekere determinatie wordt pas verkregen
door het genitaalonderzoek . Hierdoor is het dan ook te
verstaan dat er in de oude literatuur een onbeschrijfelij-
ke verwarring heerst wat deze groene Zygaenidae betreft.
Vele soorten werden drie of vier keer beschreven onder een
verschillende naam. Anderzijds gebeurde het dat verschil-
lende soorten met dezelfde naam aangeduid werden. Illus-
tratief hiervoor is het feit dat de katalogus van Staudin-
ger en Hebei (1901) ongeveer 12 Europese soorten vermeldt,
terwijl er nu meer dan het dubbel bekend zijn.

Dr. Burchard Alberti (1954) splitst de Zygaenidae in 7 sub-
families, waarvan er 3

.
in Europa voorkomen : Zygaenidae,

Chalcosimae en Procridinae. De subfamilie Chalcosiinae
bevat slechts twee Westpalearktische soorten die soms bij
de Procridinae worden gerekend : Aglaope infausta L.(Zuid-
west-Europa) en A. labasi Oberthür (Marokko) . De subfami-
lie Procridinae zelf is de enige groep van de Zygaenidae
die over de gehele aarde verspreid is (kosmopolitisch).
Steeds volgens Alberti zouden de Procridinae zich vooral
in Zuidoost-Azië ontwikkeld hebben. Ze verspreidden zich
dan naar het westen tot in Europa en Afrika, naar het zui-
den tot in Australië en naar het oosten, over de Bering-
straat en Alaska tot in Zuid-Amerika . In recentere tijden
zou er dan een aftakking geweest zijn van de Europese
soorten die opnieuw naar het oosten uitweek, via een ver-
spreidingsgebied dat zich ten noorden van de Himalaya tot
in China uitstrekte.

In dit artikel behandel ik uitsluitend de Westpalearkti-
sche tak van de Procridinae : geheel Europa, behalve de
Sovjet-Unie, maar met inbegrip van de Afrikaanse soorten
die leven ten noorden van de Sahara. In dit gebied komen
27 soorten Procridinae voor. Het leek mij interessant
eens na te gaan welke soorten daarvan aanwezig zijn in de
verzamelingen van de Antwerpse entomologen. Daartoe mocht
ik beschikken over materiaal uit de verzamelingen van 6 .

De Prins, J. Dils, T. Garrevoet, A. Janssen, L. Mets, A.
Riemis, J. Schuurmans, D. van der Poorten en de Vereniging
voor Entomologie; in het totaal 130 exemplaren (86 o' en
44 9). In deze verzamelingen bleken 16 soorten vertegen-
woordigd te zijn. In de hieronder volgende systematische
lijst zijn deze soorten aangeduid met een asterisk. De
tekeningen die ik maakte van de mannelijke genitaalappara-
ten werden gekontroleerd door dr. B. Alberti en door An-
drés Exposito Hermosa, die de Procridinae zal behandelen
in het derde deel van "Las Mariposas de la Peninsula Ibé-
rica". Ik dank al deze mensen voor hulp.

In de onderstaande lijst heb ik de nomenklatuur en de sys-
tematiek van Alberti (1954) gevolgd.
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THËRESIMIMA Strand, 1917

-ampelophaga Bayle, 1809

RHAGADES Wallengren, 1865

*-pruni Denis 8e Schiffermüller, 1775
-predotae Naufock, 1930

PROCRIS Fabricius, 1807

Lucasia Alberti, 1954

-cirtana Lucas, 1849
-subsolana Staudinger, 1862 (cognata Rambur, 1840)

Gregorita Povolny & Smelhaus, 1950

-algirica Rothschild, 1917 (orana Austaut, 1880;
orana Jordan, 1907;
tenuicornis Obertbür, 1917)

•-reisseri Naufock, 1932
-hispanica Alberti (soror Rambur, 1866)
-cognata Herricb-Schaffer. 1852 (gigantea Naufock, 1932)
-maroccana Naufock, 1937 (gigantea Staudinger in litt.;

cognata Lucas, 1849)

Jordanita Agenjo, 1940

•-graeca Jordan, 1907
-chloros Hübner, 1818 (sepium Boisduval, 1834)
-tenuicornis Zeiler, 1847 (bellieri Rambur, 1866;

turatii Bartel, 1906)
•-globulariae Hübner, 1799 (acantophora Agenjjo, 1936;

cognata auct. nee Herricb-Schaffer)

Roccia Alberti, 1954

•-notata Zeiler, 1847 (globulariae auct. nee Hübner)
•-budensis Speyer, 1858

Praviela Alberti, 1954

•-mauretanica Naufock, 1932

Procris Fabricius, 1807

•-jordani Naufock, 1921
-albanica Naufock, 1926
•-geryon Hübner, 1818
-obscura Zeiler, 1847
•-bolivari Agenjo, 1936
-manni Lederer, 1853 (micans Rocci, 1937)
•-schmidti Naufock, 1933
•-alpina Alberti, 1937
•-statices Linné, 1758

Zygaenoprocris Hampson, 1900

-capitalis Staudinger, 1879
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Dr. W. Forster (1960) kent aan de verscheidene subgenera
van het genos Frocris genuswaarde toe. Alberti onder-
scheidt slechts drie genera. Het genos Theresimima met
slechts één soort, T. ampelophaga , komt in het Middel-
landse—Zeegebied voor. Ik heb deze soort niet aangetrof-
fen in de Antwerpse verzamelingen. Het genos Bhagades
bevat twee soorten in het Westpalearktisch gebied, Bhaga-

p-ptiTii en B. predotae . waarvan ik de eerste heb konnen
bestoderen. Het genos Frocris wordt verdeeld in zeven
sobgenera die door 24 soorten in het Westpalearktisch ge-
bied vertegenwoordigd zijn. Ik heb er 15 aangetroffen in
de Antwerpse verzamelingen.

He soorten van Theresimima en Bhagades laten zich gemak-
kelijk onderscheiden van de echte Frocris-soorten door
hon zwarte kleor. He vleogels zijn donker gekleord en ze
missen de groene stroktoorkleoren van het genos Frocris .

Bovendien zijn de mannelijke sprieten tot aan het einde
voorzien van lange aanhangsels , die behaard en beschobd
zijn. He aders r3 en r4 in de voorvleogels van T. ampe-
lophaga zijn gesteeld. Bij Bhagades lopen ze vrij. B.
pruni komt in Midden en Zuid-Europa voor. Het hoofdver-
spreidingsgebied ligt echter in 9ost-Azië. Het is de eni-
ge soort van de Frocridinae die in Japan voorkomt. In
Spanje treft men de soort enkel in de Valle de Aran aan
(Mariana de Ibarra, 1975)* Men heeft weinig kans om de
andere soort, B. predotae . te vangen omdat er tot nog toe
slechts 1 or'van bekend is. Het werd op 12 joni 1929 ge-
vangen op de Siërra Alta, provincie Teruel in Spanje (A-
genjo 1936, p. 290). He determinatie is dus eenvoudig
als men de juiste vindplaats kent.

He problemen beginnen echter als men bij de soorten van
het genus Frocris aanbelandt. Ze vertonen alle de typi-
sche groene struktuurkleuren en de vleugels bezitten geen
enkele tekening. Men kan wel enig verschil merken in de
aanhangsels van de sprietleedjes; bij de subgenera Luca-
sia, Gregorita . Jordanita en Boccia zijn de sprieten tot
het einde toe gekamd, bij Fraviela . Procris en Zygaeno-
procris zijn de laatste 4 è 10 leedjes vergroeid tot een
"spnetknop" . Hit kenmerk is echter niet algemeen en bo-
vendien soms moeilijk zichtbaar. Het is dan ook noodza-
kelijk de genitaalapparaten te onderzoeken, wil men een
juiste determinatie verkrijgen. Ik maakte daarbij ge-
bruik van de reeds genoemde werken van Alberti (1954) en
Forster (1960) en ook van twee artikels van Agenjo (1936
en 1940). Be genitaaltekeningen die Forster in zijn boek
gebruikt, komen trouwens uit de artikels van Agenjo.
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De mannelijke exemplaren van het subgenus Lucasia hebben
gekamde sprieten. De aanhangsels van de spnetleedjes zijn
kort aan de basis en aan de top. In het midden van de
spriet zijn ze veel langer. Dit is een goed kenmerk om
P. subsolana van P, globulariae te onderscheiden. Bij P.
globulariae zijn de aanhangsels namelijk overal bijna even
lang. De valven hebben geen. tand en in de aedoeagus komen
drie of meer doornen (cornuti) voor. Eet vrouwelijk geni-
taalapparaat vertoont nog een prebursa, wat wijst op het
primitieve karakter van deze groep. P. subsolana komt voor
van Midden-Europa tot Zuidoost-Rusland. Ik heb geen exem-
plaren gevonden van P. cirtana die uitsluitend in Noord-
west-Afrika leeft.

De sprieten van de mannelijke exemplaren van het subgenus
Gregorita zijn eveneens gekamd tot op 2 è. 3 leedjes na.
De valven hebben geen tand. De prebursa is tot een trech-
tervormige zak vervormd. Ik heb in de verzamelingen
slechts

.
1 o' aangetroffen dat tot deze groep behoort : P.

reisseri . Deze en ook de andere soorten van dit subgenus,
met uitzondering van P. hispana

?
komen in Marokko en Alge-

rië voor. P. hispanica leeft in Spanje en in Zuid-Prank-
rijk tot aan de zuidwestelijke Alpen.

Over het algemeen zijn de mannelijke sprieten van het sub-
genus Jordanita eveneens tot het einde toe gekamd. Er ko-
men echter uitzonderingen voor. Het grote onderscheid met
de vorige subgenera ligt in de valve . De binnenrand . is
hier voorzien van een tand, die bij graeca en chlorofl min-
der ontwikkeld is dan bij globulariae . Alberti meent hier-
in een evolutiekenmerk te mogen zien; bij P. (Jordanita’)
horni Alberti, die in Anatolië voorkomt, is deze tand nau-
welijks te zien. Het zou de oervorm van de groep zijn.
Bij P. svriaca Alberti (Syrië), graeca Jordan (Balkan),
chloros Hübner (Middellandse Zee) en chloronota Staudinger
(Oost-Turkije) wordt de tand stelselmatig langer. Bij P.
tenuicornis Zeiler (Sicilië en Italië) en globulariae Hüb-
ner (Europa) bereikt hij zijn maximale lengte. Een ander
duidelijk onderscheidingskenmerk is te vinden in de aedoe-
agus, waar geen cornuti, maar wel een doornveld aanwezig
is. De prebursa is gedegenereerd.

.
Enkel de soort P. te-

nuicomis is niet vertegenwoordigd in de Antwerpse verza-
melingenT

De exemplaren van het subgenus Roccia zijn doorgaans zwak
gebouwd. De vleugels zijn dun beschubd. De mannelijke
sprieten zijn tot het einde gekamd. De Europese soorten
bezitten geen tand aan de valve, maar dat is geen absoluut
kenmerk voor de groep omdat sommige Aziatische soorten
zulk een tand wel bezitten. In de aedoeagus zijn duidelij-
ke cornuti te onderscheiden. P. budensis bezit er twee
kleine die naast elkaar liggen en P. notata een grote die

46



bijna zo lang is als de aedoeagus zelf. Beide soorten ko-
men lokaal voor in warme biotopen van Zuid-Europa. Het
verspreidingsgebied van P. badensis strekt zich uit tot
Zuidoost-Rusland

.

Be laatste 4 a 7 leedjes van de mannelijke spriet van het
subgenus Praviela bezitten geen aanhangsels. Be valven van
de enige Westpalearktische soort P. mauret*m-i , bezitten
geen tand. Be aedoeagus heeft twee stevige, naast elkaar
liggende comuti. Be soort komt voor in Marokko.

Be sprieten van de mannelijke exemplaren van het subgenus
Procris zijn gekamd. Be laatste 9 a 10 leedjes dragen geen
aanhangsels. Ze zijn verdikt tot een "sprietknop". Be
mannelijke genitaalapparaten zijn verschillend gevormd zo-
dat ze uitstekende determinatiemiddelen vormen. Be prebur-
sa is gedegenereerd. In de Antwerpse verzamelingen heb ik
geen exemplaren aangetroffen van P. aibumc.» (Albanië en
Noord-Italië) en P. obscura (Ehodos, Turkije, Kaukasus,
Iran). P. .iordani is zeer gemakkeli.lk te herkennen aan de
haak op de binnenrand van de valve. Be soort is endemisch
in Spanje. Be valve van P. geryon bezit een klein aanhang-
sel aan de top. Be aedoeagus heeft meestal een korte cor-
nutus aan de basis, maar deze cornutus kan in vele geval-
len ontbreken. Be soort komt voor in geheel Europa. P.
bolivari is gemakkelijk te herkennen aan de eigenaardig
ingesneden valyerand. Be aedoeagus is eveneens zeer karak-
teristiek. Gij is zeer lang en smal en bevat een weinig
gechitiniseerde cornutus die zo lang is als de aedoeagus
zelf. Ook deze soort is endemisch in Spanje. Be aedoeagus
van P. mamri is aan de top sterk gechitmiseerd. Hij bevat
één cornutus. Be soort komt voor in de Alpen, in Italië,
Joegoslavië, Bulgarije en Roemenië. P. schmidti . alpina en
statices zijn nauw verwant. Oude literatuur bevat dan ook
enkel de naam statices . Pas in 1933 beschreef Haufock de
soort schmidti van Spanje en in 1937 beschreef Alberti de
soort alpina van de Alpen. Be aedoeagus van P. schmidti
bevat twee cornuti waarvan de ene aan de basis ligt en de
andere helemaal aan de top van de aedoeagus, loodrecht op
de lengterichting daarvan. P. alnina bezit twee cornuti
waarvan de bovenste veel kleiner is dan die aan de basis.
P. statices bezit één grote kromme cornutus. Volgens Agen-
jö (1936, plaat III) zou er aan de top van de aedoeagus
nog een kleine cornutus aanwezig zijn. Alberti (1954) te-
kent die er echter niet bij en ook in de 14 preparaten die
ik maakte, kon ik geen tweede cornutus ontdekken.

Be mannelijke exemplaren van het subgenus Zygaenoprocri

s

bezitten eveneens een sprietknop. Be prebursa is gedege-
nereerd. Be enige Westpalearktische soort, P. capitalis .

komt enkel voor in Zuid-Balkan. Ik heb ze niet in een
Antwerpse verzameling aangetroffen.
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Plaat 1 : mannelijk genitaalapparaat van :

1. Rhagades (Rhagades) pruni Den. 8e Schiff.
2. Procris (Lucasia) sübsolana Staudinger
3« Procris (Gregorita) reisseri Naufock
4. Procris (Jordanita) graeca Jordan
3. Procris (Jordanita) chloros Hübner
6. Procris (Jordanita) globulariae Hübner

Plaat

1 .

2 .

3.
4.
5 .

6 .

2_ : mannelijk genitaalapparaat van :

Procris (Roccia) notata Zeiler
Procris (Roccia) budensis Speyer
Procris (Praviela) mauretamca Naufock
Procris (Procris) jordani Naufock
Procris (Procris) geryon Hübner
Procris (Procris) bolxvari Agenjo

Plaat 3 s mannelijk genitaalapparaat van :

1 .

2 .

3.
4.
5 .

Procris
Procris
Procris
Procris
Procris

(Procris) manni Lederer
(Procris) schmidti Naufock
(Procris) alpina Alberti
(Procris) statices statices . Linné
(Procris) statices drenowskii Alberti

Plaat 4 : vrouwelijk genitaalapparaat van :

1. Rhagades (Rhagades) pruni Den. 8e Schiff.
2. Procris (Lucasia) subsolana Staudinger
3. Procris (Jordanita) globulariae Hübner
4. Procris (Roccia) notata Zeiler
5. Procris (Procris) jordani Naufock
6. Procris (Procris) geryon Hübner
7. Procris (Procris) schmidti Naufock
8. Procris (Procris) statices Linné
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PLAAT 2



PLAAT 3



PLAAT 4



Hieronder geef ik een gedetailleerd overzicht van de on-
derzochte exemplaren. De gebruikte afkortingen van de ver-
zamelaars zijn :

G. De Prins = D.P.
J. Dils = J.D.
T. Garrevoet = T.G.
A. Janssen = A.J.
Vereniging voor Entomologie

L. Mets = L.M.
A. Riemis = A.R.
J. Schuurmens = J.S.
D. van der Poorten = V.D.P.

= V.V.E.

prep.
9 T ~ar

~

9
Rhagades (Rhagades) pruni Den.& Schiff. 4 2 6 2 1

Procris 'Lucasia) subsolana Stgr. 6 1 7 5 1

Procris f Gregorita) reisseri Naufock 1 0 1 1 0
Procris 'Jordanita) graeca Jordan 1 0 1 1 0
Procris ,Jordanita) chloros Hübner 3 0 3 2 0
Procris ’jordanita) globulariae Hübner 3 2 5 2 2
Procris pïoccia) notata Zeiler 1 1 2 1 1

Procris i,Roccia) budensis Speyer 3 0 3 2 0
Procris 'Praviela) mauretamca Naufock 1 0 1 1 0
Procris ^Procris) jordani Naufock 2 1 3 2 1
Procris [Procris) geryon Hübner 21 19 40 17 8
Procris ^Procris) bolivari Agenjo 3 0 3 3 0
Procris fProcris) manni Lederer 2 0 2 2 0
Procris 1Procris) schmidti Naufock 8 6 14 8 4
Procris ^Procris) alpina Alberti 1 0 1 1 0
Procris [Procris) statices Linné 26 12 38 14 5

Totaal 86 44 150 64 23

Rhagades (Rhagades) pruni Den. & Schiff

.

België, Antwerpen, Kessel, 12-7-1970, 1o" + 1o (D.P.)
-

j
- , De Liereman, 8-7-1973, 1o^ + 1$ (D.P.)

Frankrijk, Vaucluse, Bedoin, 29-6-1974-, lo* (V.D.P.)
Zwitserland, Wallis, Morel, ?-7-l972, 1o" (T.G.)

Procris (Lucasia) subsolana Staudinger

Frankrijk, Provence, Eyguians, 1-7-1961, lo' (V.V.E.)
, Alpes-Mar. , Mougins, 6-7-1962, lo' (J.S.)

Bulgarije, Varna, Zlatni, 25-6-1970, lo' (J.S.)
Turkije, Aydin, Qine , 15-5-1972, lo' (J.S.)
Spanje, Teruel, Bronchales (1700 m) , 20-7-1974-, 2a" + (D.P.

Procris (Gregorita) reisseri Naufock

Marokko, Midden-Atlas , Mischliffen (1900 m) , 13-6-1973, lo'
(J.S.)
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Procris (Jordanita) graeca Jordan

Bulgarije, Varna, Zladni, 13-7-1973» IcT (J.S.)

Procris (Jordanita) chloros Hubner

Zwitserland, Wallis, Lac de Lona, 16-8-1972, la" (L.M.)
Italië, Catania, Fornazzo, 31-5-1973» 2o^ (J.S.)

Procris (Jordanita) globulariae Hubner

Frankrijk , Haute-Mame, Bologne, 2-7-1960, lor' (V.V.E.)
, Mame, Longeau (Langres), 20-6-1963, 1$ (V.V.E.)

- , Alpes-Mar. , Bramafan, 10-7-1963, lo (V.V.E.)
België, Namen, Belvaux, 24-6-1973» 2cT (V.D.P.;

Procris (Roccia) notata Zeiler

Spanje, Granada, Iznalloz, 15-5-1970, 1oT + I9 (J.S.)

Procris (Hoccia) budensis Speyer

Frankrijk, Alpes-Mar., Col de Vence, 25-5-1970, 3o' (J.S.)

Procris (Praviela) mauretanica Naufock

Marokko, Midden-Atlas , Ifrane, 8-5-1970, 1o"(J.S.)

Procris (Procris) jordani Naufock

Spanje, Leon, Picos de Europa (1500 m) , 17-7-1974, lof (D.P.)
- , - ,

- (1600 m), 18-7-1974, 1cT+ lo
(D.P.

)

Procris (Procris) geryon Hubner

België, Namen, Han-sur-Lesse , 1-7-1971» lof (D.P.)
- , - ,

- , 24-6-1973, 1o'+ 1$ (D.P.)

, - , Belvaux, 1-7-1 973, lo (V.D.P.)
- , - , - , 4-7-1973, lo' (V.D.P.)
-

,
- , -

, 17-7-1973, 2 9 (V.D.P.)
Frankrijk, Haute-Mame, Bologne, 2-7-1960. lo' (V.V.E.)

- , Savoie, Iseran, 3-7-1961, lo (J.S.)
, Basses-Alpes , Banon, 27-5-1970, lo' (J.S.)
, - , Col d'Allos (2300 m), 7-7-1974,

lor (V.D.P.)
, Isère, Alpe d'Huez (1800 m) , 7-7-1973, 2o' (A.E.)

- , Pyr.-Or. , Targasonne (1600 m) , 9-8-1973, 1$ (D.P.)

, Hte. -Savoie, Col de Uoza (1600 m) , 16-7-1974,
2cT + 59 (A.H.)

Oostenrijk, Tirol, Jöchelspitze (2000 m), 11-7-1971» IQ (D.P.)

,
- ,

- (17OO m), 17-7-1972, 1 or (D.P.)
Joegoslavië, Kroatië, Senj, 27-7-1972, 1cf + 30 (J.D.)
Italië, Aosta, Entrèves (1200 m) , 13-8-1972, 5oT (J.S.)
Zwitserland, Wallis. Lac de Lona, 16-8-1972, 1of + 29 (L.M.)
Spanje, Burgos, Cubillos (800 m) , 15-7-1974, lo (D.P.)

, Leon, Picos de Europa (1200 m) , 16-7-1974, 2o* (D.P.)

, Teruel, Terriente (1500 m) , 24-7-1974, 1of + 19 (D.P.)
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Procris (Procris) bolivari Agenjo

Spanje, Teruel, Bronchales (1700 m) 20-7-1974, 20* (D.P.

)

, - ,
- (1500 m) 5-8-1974, 1o" (D.P.)

Procris (Procris) manni Lederer

Frankrijk, Basses-Alpes , Senez, 30-6-1963, lof (V.V.E.)
, Alpes-Mar. , Col de Brouis, 24-5-1970, lof (J.S.)

Procris (Procris) schmidti Naufock

Spanje, Leon, Picos de Europa (1200 m) , 16-7-1974, lef (D.P.)
- , - ,

- (1500 m), 17-7-1974, 5$ (D.P.)
- , - ,

- (1600 m), 18-7-1974, 1o'(D.P.)
, Teruel, Bronchales (1700 m), 20-7-1974, 5o^(D.P.

)

- , - , Fuente Garcia (1500 m) , 22-7-1974, lo' (D.P.)
- , - , Bronchales (1500 m) , 3-8-1974, 1<j> (D.P.)

Procris (Procris) alpina Alberti

Italië, Piemonte, Fenestrelle, 25-5-1970, lof (J.S.)

Procris (Procris) statices Linné (*)

België, Antwerpen, 's-Gravenwezel, 14-6-1942, lof (A.J.)
- , , Kessel, 12-6-1970, 3©" (D.P.)
- , - , - , 29-5-1971, 2 o' (D.P.)
- , -

,
- , 9-6-1973, 'lo'+ 19 (D.P.)

, Namen, Baillonville, 16-6-1963, IQ (V.V.E.)
- , - , Belvaux, 1-7-1973, 1o'(V.D.P.)
-

;
Luxemburg, Botassart, 29-6-1969, 2§ (V.V.E.)

Frankrijk, Ardennes, Chooz-Landrichamps , 7-6-1964, 2o
(V.V.E.)

, Hte.-Savoie, Col de Uoza (1600 m) , 16-7-1974,
4of (A.R.)

- , -
,
St.-Gervais (1000 m) , 20-7-1974,

2 o' (A.R.)
- ,

Haut-Rhin, Hohrodberg, 21-7-1974, 25 (J.S.)
Italië, Lombardia, Como, 20-6-1970, 1o* (L.M.)
Griekenland, Epiros, Dodoni, 27-5-1971, lef (J.S.)
Zwitserland, Bern. Lauterbrunnen, 9-7-1971, I9 (L.M.)

- , Wallis, Grand-St .-Bernard (1600 m) , 20-6-1974,
5o" (J.S.)

Oostenrijk, Karinthië, Obermillstatt (1400 m), 15-7-1973,
4o* + 2o (D.P.)
(1800 m). 15-7-1973,

lo'n- I9 (D.P.)

* In dit artikel houd ik voorlopig geen rekening met de
splitsing van deze soort door Reichl (1964), met het
voornemen daar in een volgend artikel op terug te komen.
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Plaat 6 :

1 . Aedoeagus van Procris statices statices Linné
2. Aedoeagus van Procris statices drenowskii Alberti
3. Mannelijke spriet van Procris geryon Hübner
4. Mannelijke spriet van Rhagades pruni Den. & Schiff.
5. Mannelijke spriet van Procris sübsolana Staudinger

Plaat 3 ï mannelijke spriet van :

1. Rbagades (Rbagades) pruni Denis & Schiffermüller
2. Procris (Lucasia) subsolana Staudinger
3. Procris (Gregorita) reisseri Naufock
4. Procris (Jordanita) graeca Jordan
5. Procris (Jordanita) cbloros Hübner
6. Procris (Jordanita) globulariae Hübner
7. Procris (Roccia) notata Zeiler
8. Procris (Roccia) budensis Speyer
9. Procris (Praviela) mauretanica Naufock

10. Procris (Procris) jordani Naufock
11. Procris (Procris) geryon Hübner
12. Procris (Procris) boliyari Agenjo
13* Procris (Procris) manni Lederer
14. Procris (Procris) schmidti Naufock
15» Procris (Procris) alpina Alberti
16. Procris (Procris) statices Linné
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Volgens Kloet en Hincks (1972) moet de naam Procris ver-
vangen worden door Adscita . Retzius heeft in 1783 de wer-
ken van De Geer bewerkt. Hij rangschikte de soorten op een
andere manier en vertaalde de oorspronkelijke beschrijvin-
gen van De Geer in het Latijn. Daarbij volgde hij niet
strikt de binaire nomehklatuur van Linnaeus. Die werd er
slechts op de tweede plaats bijgevoegd. Dit blijkt ook
reeds uit de titel van Retzius’ werk : "Caroli lib. bar.
De Geer Genera et Species Insectorum e generosissimi auc-
toris scriptis extrahit, digessit, latine quod partem red-
didit, et terminologiam insectorum linneanam addidit". In
dit boek onderscheidt Retzius

,
naast de drie grote groepen

van Linnaeus - Papilip, Sphinx en Phalaena - nog twee bij-
komende groepen. Een daarvan is Adscita. Deze groep be-
vat, steeds volgens Retzius

t
twee soorten : turcosa (nu :

Procris statices L.) en aries (nu : Zygaena filipendulae
L. ) .

Fabricius gebruikte de naam Procris voor het eerst in 1807.
Indien men nu geldigheid toekent aan het werk van Retzius

,

dan moet men zijn naam (dus : Adscita ) verkiezen, omdat
die prioriteit heeft. Als men dan consequent is, moet de
naam van de subfamilie dan ook veranderd worden van Pro-
cridinae in Adscitinae.

De spriettekeningen van de mannelijke Procridinae zijn
schematisch. Het is namelijk niet zo eenvoudig om de
sprieten natuurgetrouw weer te geven. De meeste zijn gebo-
gen, gedeeltelijk opgerold of half onder de vleugels ver-
borgen, zodat men de spriet nooit in zijn geheel scherp
onder de prepareermikroskoop kan bekijken. De aanhangsels
staan ook nooit alle mooi zijwaarts gespreid zoals de te-
keningen het laten vermoeden. De drie foto's op plaat 6
geven een idee van de habitus van de sprieten. Daarbij
moet men dan nog bedenken dat ik die exemplaren gekozen
heb die het gemakkelijkst te fotograferen waren.

De tekeningen van de genitaalapparaten zijn gemaakt naar
foto's van de betreffende preparaten. Het interpreteren
van de foto's zelf is soms nogal moeilijk omdat er ver-
schillende delen over elkaar liggen. Bij de tekeningen
werden bovendien enkele strukturen weggelaten die van wei-
nig betekenis zijn voor de determinatie.

W.0. De Prins
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AANWINST VOOR DE BIBLIOTHEEK

E. Harz : "Die Orthopteren Europas", Band I.

Series Entomologica, Volumen 5, Pen Haag, 1969, 770 p.

,

2360 figuren van morfologische details op 135 platen. Tal-
rijke determineertabellen in het Duits en het Engels. Dit
deel behandelt de Tettigoniidae , Gryllidae, Gryllotalpidae
en Ehaphidophoridae . Er zijn nog twee delen in voorberei-
ding.

M. Chvala, L. Lyneborg, J. Moucha : The Horse Plies of Eu-
rope (Diptera, Tabanidae) , Kopenhagen 1972.

Dit boek werd gepubliceerd door de Entomological Society
of Copenhagen. Het bevat determineertabellen voor de 176
Europese soorten dazen. Het werk bevat talrijke lijnteke-
ningen in de tekst van morfologische details, 5 kleurpla-
ten en 3 platen in zwart-wit.
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INTERESSANTE ARTIKELS

Atalanta . München, Band 6, Heft 2, 1975»

U. Eitschberger en H. Steiniger wijden een hele studie aan
de geografische variatie van Eumedonia eumedon Esp. (Lep.,
Lycaemdae) in het Westpalearktisch gebied. ïn dit areaal
komen dertien ondersoorten voor, waarvan de auteurs er in
dit artikel zes beschrijven. Het artikel bevat drie ver-
spreidingskaarten, 5 foto's van biotopen en 74 foto's van
vlinders

.

Entomologische Gesellschaft Basel , Mitt., 1975» m?. 1.

H. Steiniger heeft in het Natuurhistorisch Museum van Ba-
sel de Lycaeniden-verzameling van H."Beuret, die ongeveer
30

;
000 dieren bevat, geordend volgens Beuret's levenswerk

"Die Lycaeniden der Schweiz I-III". Daarbij ontdekte Stei-
niger dat Beuret verzuimd had om type-exemplaren aan te
duiden voor de vele nieuwe ondersoorten en vormen die hij
had beschreven. In dit artikel legt Steiniger talrijke
type-exemplaren vast. Hij maakt tevens het voornemen om
een vierde deel aan "Die Lycaeniden der Schweiz" toe te
voegen, waarin dan.de Theclinae en de genera Pplyommatus,
Lysandra , Meleageria en Agrodiaetus zouden behandeld wor-
den.

Lambillionea LXTV, nrs. 1-2, 25-2-1975*

Als bijlage verschijnt de eerste katern van de "Catalogue
des Macrolépidoptères de Belgique II". De auteurs, J.
Hackray en L.G. Sarlet, zijn van plan om dit tweede deel
veel sneller af te werken dan het deel over de dagvlinders.
Zij beginnen alvast met de Sphingidae. De tweede katern,
die als bijlage van Lambillionea LXXV, nrs

;
3-4 verscheen,

bevat het eerste gedeelte van de Lasiocampidae.

SHILAP, Revta,Sa.Hisp.Lus.Am.Lepid. , Vol. III, 2, 1975*

M.R. Gomez Bustillo beschrijft een nieuwe ondersoort van
Erebia alberganus Prun. : ssp. barcoi Gomez Bustillo. De-
ze ondersoort vliegt te Reinosa in de Spaanse provincie
Santander.

Als bijlage vindt men een brochure van P. Fernandez-Rubio,
getiteld "Genitalias (Andropigios) de las Zygaenas de la
Peninsula Iberica"," waarin 26 foto's staan afgedrukt van
de mannelijke genitaalapparaten van de Spaanse Zygaena-
soorten. Het voorste deel van de aedoeagus is bovendien
nog eens sterk vergroot weergegeven. De auteur is van plan
om ook voor de andere moeilijke genera zulke brochures sa-
men te stellen.
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